FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(DATA D’ACTUALITZACIÓ: 10/03/20)

CENTRE BALEARS D’EUROPA (CBE)

OBJECTE
Té com a objectiu principal impulsar, organitzar i coordinar activitats relacionades amb l’àmbit de la
Unió Europea; promoure la participació activa dels ciutadans europeus a les Illes Balears; com
també informar, assessorar i assistir tècnicament en temes europeus les entitats consorciades, el
conjunt dels ciutadans i institucions, i, en general, tota la societat civil de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Les finalitats del Consorci són les següents:
a)

Estratègia: contribuir a l’alineament i al compliment a les Illes Balears de les prioritats i els
objectius fixats en l’estratègia europea del moment, com també del seu trasllat a l’agenda
d’objectius anual.

b)

Mercat únic: impulsar iniciatives que enforteixin, aprofundeixin i estenguin l’aprofitament
del mercat únic per a la millora de l’economia i la generació d’ocupació a les Illes Balears.
Contribuir a la millora del marc normatiu i administratiu dels emprenedors i els petits i
mitjans empresaris.

c)

Marc financer pluriennal: contribuir al coneixement i l’aprofitament del finançament
europeu, els fons i els programes existents en el pressupost anual i pluriennal de la Unió
Europea.

d)

Suport tècnic: prestar assessorament, assistència tècnica i logística en temes europeus als
diferents departaments i organismes del Govern de les Illes Balears i a les entitats
consorciades, com també a la resta d’institucions i entitats de les Illes Balears.

e)

Finançament europeu: assessorar tècnicament sobre les vies de finançament europeu per
a projectes que resultin d’interès per a les Illes Balears; cercar socis a escala europea;
organitzar cursos d’elaboració i de gestió de projectes europeus; organitzar reunions i
mitjançar amb representants de les institucions europees i qualsevol altra activitat
relacionada amb els projectes europeus.

f)

Informació: fer el seguiment, la recollida, l’estudi i la divulgació de les polítiques europees i
de tota la informació que emani de les institucions europees i que pugui afectar els
interessos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també donar visibilitat a
totes les iniciatives públiques i privades de les Illes Balears relacionades amb la Unió
Europea.
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g)

Formació: organitzar, promoure i coordinar conferències, seminaris, cursos, assignatures,
mestratges, postgraus, ajudes, beques i pràctiques que facilitin una formació i el
desenvolupament d’una carrera professional lligada a afers europeus.

h)

Sensibilització: organitzar, promoure i coordinar campanyes de sensibilització, premis i tot
tipus d’actuacions que contribueixin a fer que la ciutadania tengui més coneixement dels
afers europeus i el seu impacte en la vida quotidiana.

i)

Participació: promoure la integració i la participació activa dels ciutadans de la Unió
Europea a les Illes Balears. Col·laborar amb el cos diplomàtic present a les Illes Balears.

j)

En general, organitzar, desenvolupar o participar en qualsevol altra activitat relacionada
amb el seu objecte.

DADES BÀSIQUES:
Tipus d’ens: Consorci
Normativa de creació i Estatuts

‐

Decret 49/1994, de 28 d'abril, pel qual es disposa el canvi de denominació del consorci
"Centre de Documentació Europea de les Illes Balears" pel de "Centre Balears Europa" i se'n
ratifiquen els estatuts (BOCAIB núm. 60 de 17 de maig)

‐

Acord del Consell de Govern de 13 de gener de 2012 pel qual s’autoritza la modificació i
adaptació dels Estatuts del Consorci Centre Balears Europa a la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 7
de 17 de gener)

‐

Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2014 pel qual s’autoritza la modificació
dels Estatuts del Consorci Centre Balears Europa (BOIB núm. 126 de 18 de setembre)
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DADES DE CONTACTE
OFICINA DE PALMA
Edifici Conselleria D’ Hisenda i Relacions Exteriors
C/ Palau Reial, 17 – 07001 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971177296- Fax 971176339
cbe@cbe.caib.es

Àrea de Fons, Programes i Projectes Europeus
Tel (34) 971 17 71 28
projectes@cbe.es

incentiusregionals@cbe.caib.es

Àrea d’ Assumptes Europeus
Europe Direct a Mallorca
(34) 971 17 72 76
europedirectmallorca@cbe.es
Centre de Documentació Europea (CDE)
Tel. (34) 971 17 71 29
documentacio@cbe.es
Àrea de Serveis Generals
Tel. (34) 971 17 72 96
cbe@cbe.caib.es

OFICINA DE BRUSEL.LES
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme ètage-- 1210 - Bruxelles (Belgique)
Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 24
europa@cbalears.eu
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WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Portal de transparència

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts del Centre Balears Europa, els òrgans de govern del Centre
són els següents:
a) La Junta Rectora, que pot funcionar en ple i en comissió.
b) El president o presidenta (és el conseller titular de la conselleria a la qual estigui adscrit el Consorci).
c) El vicepresident o vicepresidenta d’afers europeus
d) El vicepresident o vicepresidenta d’afers econòmics està actualment vacant,
vicepresident d'afers europeus.
e) El director o directora gerent.
f) Els sotsdirectors
Organització

i l'ocupa el
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RESPONSABLE
Director gerent: Antoni Vicens Vicens.
Per Consell de Govern de 02/08/2019 «El nou director general de Relacions Exteriors assumirà
també la direcció del Centre Balears Europa»
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí.

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) de la
Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben
distribuïts segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de Centre Balears Europa es pot consultar cercant entre els consorcis dels sector
públic.

Per consultar el pressupost d'anys anteriors podeu anar a aquest enllaç
Podeu trobar dades clares en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”, del
Govern clicant aquí i cercant aquest ens.
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Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis dels responsables

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis de
el director gerent aquí

Els comptes anuals del Consorci Centre Balears Europa
Els comptes anuals del Consorci Centre Balears Europa es troben publicats a l’apartat corresponent
(Consorcis) del Compte General de cada any. A la pàgina web de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot consultar l’últim Compte General aprovat així com
els comptes aprovats d’anys anteriors.
Per això, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a l’apartat “Consorcis” i elegir aquest
ens en la llista de la pestanya que trobareu.

Auditoria de comptes del Centre de Balears Europa
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del Centre Balears Europa en el seu perfil
del contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a “LICITACIONES” i veureu les contractacions d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual de l Centre Balear Europa des de juny de 2008 fins el 23
de juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.
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Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes del CBE durant l'any 2019.

Si voleu cercar informació d’altres anys o cercar la informació en format fulla de càlcul podeu
consultar l’apartat d’Estadístiques de l’activitat contractual del Portal de transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
Període mitja de pagament
Finançament europeu
Carta Marc
Estructura de la Oficina a Brussel·les
Ajuts, beques i subvencions (seu electrònica)
-concessions: Podeu consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, les concedides per
Centro Balears Europa aquí .
Passos per localitzar-les:
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Les convocatòries publicades a la BDNS, les podeu consultar aquí, seguint els mateixos passos.

