FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 04/08/20)
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)

OBJECTE
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears té com a finalitat primordial la planificació, la gestió i la
coordinació de les polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informar, orientar i fer
d’intermediari en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els vessants i desenvolupar la
formació professional per a l’ocupació.
El desenvolupament d’aquestes finalitats s’ha de fer en coherència amb el contingut de les matèries
transferides, o que es puguin transferir, per l’Estat a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal o que
procedeixin de serveis d’ocupació internacionals.

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

-

Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm.

080 de 2000. Versió consolidada
Afectada per:

•

Correcció d'errada advertida en la publicació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2000

•

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública BOIB núm. 186 de 2004

•

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

•

Decret llei 4/2011 de 5 d'agost, de modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de
creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 119 de 2011

•

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

-

Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears BOIB núm. 077 de 2015. Versió consolidada.
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Afectat per:

•

Decret 79/2015, de 4 de setembre, pel qual es modifiquen els Estatuts del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 132 de 2015

•

Decret 37/2016, de 8 de juliol, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig,
d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 087 de
2016

•

Decret 6/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig,

d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 34 de 2018
-

Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret d’aprovació

dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020

-

Altra normativa reguladora

DADES DE CONTACTE
Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló.
07009 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971 78 49 91 – Fax 971 78 49 42
Xarxa d’oficines del SOIB

WEBS
Web Institucional de l’entitat
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D'acord amb el disposat en els Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, està integrat pels
òrgans següents:
a) Òrgans superiors de direcció:
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•

El Consell de Direcció

• La Presidència (el càrrec recau en la persona titular de la conselleria d’adscripció,
actualment la de Treball, Comerç i Indústria).
b) Òrgans unipersonals de direcció i gestió
•

La Vicepresidència (és l’òrgan unipersonal encarregat de la gestió dels serveis comuns i el
càrrec recau en la persona titular de la secretaria general de la conselleria d’adscripció,
actualment la de Treball, Comerç i Indústria)

•

La Direcció (òrgan executiu ordinari, unipersonal)

c) Òrgans de participació i assessorament:
•

La Comissió Assessora

El Consell de Direcció del SOIB pot crear el cà̀rrec de coordinador o coordinadora amb funcions
vinculades amb els objectius generals de l'apartat 2 de l'article 15 bis dels

Estatuts del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears.

•

Organigrama de l'entitat

RESPONSABLE
Directora: Pilar Ortiz Vilar
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí.
Coordinadora del Servei d'Ocupación de les Illes Balears: Carmen Buades Ávila
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí.

Continguts de transparència
Plans del SOIB
Avaluacions de l’execució de Plans i polítiques actives d’ocupació

FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 04/08/20)
Pressupost
Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en el pressupost de l’Administració de la
comunitat autònoma en seccions separades per a cada organisme. Els pressuposts del SOIB
s’integren en la secció 76, de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de cada any.
Per consultar l'estat de despeses del SOIB en relació als pressuposts de 2019, podeu clicar aquí i
cerqueu aquesta entitat en el desplegable.

Podeu trobar dades més 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”,
cliclant aquí i cercant aquest ens

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director

⁻

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

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis de la coordinadora

⁻

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d' obsequis
aquí.
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Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del SOIB 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 accedir a la informació sobre l'activitat contractual del SOIB 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.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes del SOIB 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.
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Registre de Convenis i Acords
Relació de Convenis
Período mitjà de pagament

Ajuts, beques i subvencions.

•

Convocatòries/subvencions:

A més de en la pàgina del SOIB, també podeu consultar les convocatòries en la seu electrònica
o en l’apartat de convocatòries de la Base de Dades Nacional de Subvencions aquí.
Passos per localitzar les convocatòries del SOIB en la BDNS: cliqueu “Illes Balears” en la finestra
de «CC. Autónomas» i cerqueu l’ens en «Departamento». Podeu afinar més la cerca per tipus de
beneficiari o per dates. A continuació, premeu en «PROCESAR CONSULTA». El llistat ho podeu
exportar a fulla de càlcul.

•

Concessions: Podeu consultar, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, les

concedides pel SOIB de les Illes Balears aquí , seguint els mateixos passos que hem indicat per a
les convocatòries. Podeu afinar més la cerc per beneficiari o per dates de concessió.

