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CONSORCI ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS
OBJECTE
El Consorci, constituït per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears, té per objectiu la docència universitària en el camp de l’hoteleria i la restauració, la formació
professional en la família professional d’hoteleria i turisme, la formació d’empresaris i professionals
per a l’empresa, i el foment de la investigació científica i tècnica al servei d’aquests estudis.
Mitjançant un conveni s'han d'establir les relacions entre el Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears. En el mateix sentit, mitjançant un conveni es poden
establir relacions entre el Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i el Centre de Referència
Nacional de Formació Professional en Turisme.
Qualsevol de les entitats consorciades, així com els seus ens adscrits, pot dur a terme, mitjançant
conveni signat a l'efecte, la gestió humana, tècnica, econòmica i administrativa necessària per al
desenvolupament de les activitats del Consorci i el compliment dels seus objectius, sense perjudici
que aquest pugui desenvolupar la gestió a través de mitjans propis.
En el marc de les seves finalitats, el Consorci pot rebre encàrrecs per a activitats de prestació, gestió
de serveis o producció de béns d'interès públic susceptibles de contraprestació.
El Consorci pot rebre encomanes de gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de la
resta

d'administracions

públiques,

així

com

de

tots

els

ens

instrumentals

d'aquestes

administracions, per raons d'eficàcia o quan qui fa l'encàrrec no té els mitjans necessaris per dur-les
a terme, a fi de dur a terme prestacions o activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, alienes
a l'àmbit de la legislació de contractes, relacionats amb les funcions pròpies del Consorci, d'acord
amb l'article 11 de la Llei 40/2015 i l'article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per dur a terme els seus objectius, en funció dels mitjans de què disposi, el Consorci ha de
promoure:
a) La creació dels centres i les unitats d’estudi, docència i investigació que consideri necessàries i
tenir cura del manteniment i el desenvolupament.
b) Tot el que sigui necessari per al funcionament del Consorci: lloguer, adquisició i construcció
d’edificis, com també millora dels existents.
c) El finançament dels departaments d’investigació i d’ensenyaments, amb les dotacions
corresponents.
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d) Els convenis amb empreses privades o altres organismes i entitats públiques per al
desenvolupament de programes d’investigació, docents, culturals o d’assistència de l’empresariat, ja
sigui amb finançament unilateral o mixt.
e) L’adquisició de tot el material científic o formatiu i dels béns d’equipament que siguin necessaris
per a complir els seus objectius.
f) Pot, si escau, fer ús dels edificis, del material científic, i dels béns d’equipament de qualsevol dels
membres fundadors mitjançant els convenis corresponents.
g) L’ús i la destinació de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador per dur-hi a terme els fins que s’assenyalen en
l’article anterior, sens perjudici que l’edifici també pugui ser usat per altres centres formatius propis
del Govern de les Illes Balears dins els objectius establerts en l’article 2.

El Consorci pot promoure per complir millor les seves finalitats:
1. La creació i la concessió de premis per treballs d’investigació a estudiants avantatjats.
2. La creació i l’adjudicació de beques, tant per als estudis propis del Consorci com per a la
investigació.
3. El finançament de publicacions, l’edició de llibres i de materials acadèmics, siguin del Consorci o
d’acord amb altres entitats públiques o privades.
4. La creació i el manteniment d’una borsa de treball per ajudar a la col•locació en el mercat de
treball de l’alumnat del centre.
5. La promoció i la coordinació de les pràctiques de l’alumnat en centres de treball.
6. Finalment, i independentment de tot el que s’ha esmentat, els òrgans de govern del Consorci
poden acordar i establir altres actuacions, sempre d’acord amb l’objectiu de la docència i sense més
limitacions que l’assoliment dels seus fins.
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DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Consorci
Normativa de creació i Estatuts

-

Decret 30/2014, d’11 de juliol, pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 94 de 12 de juliol de 2014) . Versió consolidada

-

Decret 80/2015, de 18 de setembre de 2015, pel qual es modifica el Decret 30/2014, d'11 de
juliol, pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
(BOIB núm. 138 de 19 de setembre de 2015)

-

Acord del Consell de Direcció del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, d'1 de
desembre de 2020, pel que s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021)

-

Versió consolidada.

DADES DE CONTACTE
Campus universitari, Edifici Arxiduc Lluís Salvador, Ctra. Valldemossa, km 7,5
07071 Palma
Plànol de situació
Telèfon : 971 172608 – Fax: 971172617
Correu electrònic: escola.hoteleria@uib.es

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
El president o presidenta del Govern de les Illes Balears que podrà exercir la presidència a títol
honorífic quan ho considerin adient.
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D'acord amb el disposat en els Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Govern
del Consorci s’ha d’exercir per mitjà de:
a) El Consell de Direcció, que pot funcionar en ple i en comissió executiva.
b) El president o presidenta.
c) El director o directora gerent.
El Consorci disposa d'un consell assessor, i, a més, pot participar dins altres òrgans col·legiats quan
sigui necessari per al bon desenvolupament del Consorci.

•

Organització interna

RESPONSABLE
Directora gerent: Maria Tugores Ques
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 )
dels 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 del Consorci es pot consultar cercant entre els consorcis dels sector públic.

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 09/02/21)

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.

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

•

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

Els comptes anuals del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Els comptes anuals del Consorci 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 (abaix, en els accessos directes).
Per això, deu 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 Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 09/02/21)

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del Consorci 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 a informació sobre l'activitat contractual del Consorci 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’ EHBI 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
En aquest registre podreu consultar tant els convenis subscrits pel Consorci de Hostería de les Illes
Balears
Període mitjà de pagament
Ofertes de feina
Informació econòmica i financera
Oferta acadèmica

