FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 03/11/21)
INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE: Són funcions de l’ Institut d’Estadística de les Illes Balears:
a) Promoure, dirigir i coordinar l’activitat estadística pública d’interès per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
b) Elaborar l’avantprojecte de pla d’estadística amb la col·laboració de la resta d’unitats del Sistema
Estadístic de les Illes Balears.
c) Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions, nomenclatures i codis per a
la classificació de les dades i la presentació dels resultats, impulsar-ne la utilització en l’activitat
estadística de les Illes Balears i promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació
metodològica amb les estadístiques dels ajuntaments, dels consells insulars, de les conselleries,
d’altres comunitats autònomes, de l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea i dels
organismes internacionals.
d) Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els programes anuals
d’estadística.
e) Elaborar sistemes integrats d’estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials.
f)

Dur a terme els treballs censals que calguin per crear i mantenir actualitzats els marcs i
paràmetres bàsics d’informació sobre la població, els habitatges i les activitats econòmiques.

g)

Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament professional del personal
estadístic, en especial del personal que integri el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

h) Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en les relacions amb unitats i organismes municipals, insulars, autonòmics, estatals i
internacionals especialitzats en matèria estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració
en l’activitat estadística.
i) Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears, per l’aplicació
i el respecte del secret estadístic.
j) Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
k) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de convenis que pretengui subscriure la
Comunitat Autònoma, quan tenguin entre els seus objectius la realització d’estadístiques.
l) Dur a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i mètodes que fan servir les
unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en l’elaboració de les estadístiques.
m) Qualssevol altres funcions estadístiques que la llei o el Govern li assigni reglamentàriament.
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DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Organisme autònom

Normativa de creació i Estatuts

‐

Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears (BOIB núm. 155 de 16 d'octubre de 2007). Versió consolidada

‐

Decret 15/2008, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret 128/2007, de 5 d’octubre,
d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB núm.. 28 de
26 de febrer de 2008)

‐

Per consultar normativa i altra documentació clicau aquí

DADES DE CONTACTE
C/ Miquel Santandreu, 4 B
07006 Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971 17 66 11 – Fax: 971 17 69 60
Correu electrònic per a consultes: peticions@ibestat.caib.es
Formulari de contacte
Dades de contacte del director y de la unitat administrativa

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D'acord amb el disposat en els Estatuts de l’IBESTAT, els òrgans de l’ Institut són:

•

el Consejo Rector que está compuesto por:
◦

President, càrrec que recau en el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

◦ Vicepresident o vicepresidenta, càrrec que recau en la persona titular de la direcció
general competent en matèria d’estadística.
◦

Vocals
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◦

•

Secretari o secretària

Director o directora

RESPONSABLE
Director: Llorenç Pou Garcias
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 organismes autònoms s’integren en el pressupost de l’Administració de la
comunitat autònoma en seccions separades per a cada organisme. Els pressuposts de l’IBESTAT
s’integren en la secció 77 de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
cada any.

Podeu trobar dades mes 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 i transport viatges i obsequis del director

•

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

Comptes anuals de l'IBESTAT
Els comptes anuals de l' IBESTAT no es publiquen de forma separada sino que s’integren en el
Compte General de l’Administació General de la CAIB del Compte General de cada any. En 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 (abaix, en els accesos
directes)

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l' IBESTAT en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.

Després, podeu anar a «LICITACIONS» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consulteu la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podrà veure els d'aquest ens.

Per accedir a la informació sobre l'activitat contractual de l' IBESTAT 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 de l’IBESTAT durant l'any 2020.

Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.
Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament
Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible (indicadors mesurables a través de sèries
estadístiques)

Pla d’Estadística de les Illes Balears
Programa Anual d’Estadística
Enllaços a portals estadístiques
Inventari estadístic
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Sistema Estadístic de les Illes Balears

-

Introducción al Sistema Estadístico de las Illes Balears (Sestib)

-

Portal Estadístic Unificat)

