FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

OBJECTE
D'acord amb la normativa que regula l'Institut Balear de la Joventut, l'objecte de l’IBJove és coordinar
i executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure.
L’IBJove duu a terme totes les activitats que siguin necessàries i convenients per complir la finalitat
institucional a què es refereix l’apartat anterior i, en particular i a títol enunciatiu no excloent, se li
atribueixen competències per dur a terme les activitats relatives a les matèries següents:
a)

La gestió del Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, com a centre de
referència a les Illes Balears i capçalera de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

b)

L’execució de mesures a favor dels joves de les Illes Balears que en facilitin la mobilitat.

c)

El foment del turisme juvenil i l’organització de viatges i activitats de turisme de caire
cultural, educatiu i d’intercanvi, amb condicions d’avantatge per als joves de la comunitat
autònoma.

d)

La realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de
l’obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en el conjunt
de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus treballs més enllà del territori de les Illes
Balears.

e)

La creació, l’organització, la planificació, el finançament, la gestió, l’explotació i el
manteniment de les instal·lacions, els campaments, els albergs, els centres i els serveis
diversos per a infants i joves que siguin de titularitat de l’Administració autonòmica o la
gestió dels quals li correspongui.

f)

La planificació, la creació, la gestió i la promoció de productes, serveis i activitats relacionats
directament o indirectament amb la joventut i, concretament, amb el turisme i l’oci juvenil,
en el seu àmbit territorial.

g)

L’execució i la promoció de programes i activitats per a infants i joves que, per la seva
naturalesa específica, siguin de l’àmbit competencial de l’Administració autonòmica.

h)

La creació o la gestió de carnets per a joves d’àmbit autonòmic, estatal o internacional.

i)

La prestació de suport logístic a la conselleria competent en matèria de joventut i a altres
administracions amb competències en matèria de joventut, per dur a terme les seves
tasques administratives i l’execució de polítiques transversals i programes estatals i
europeus.

j)

Qualsevol altra de relacionada amb les matèries de joventut i lleure que li encarregui
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Entitat pública empresarial
Normativa de creació i Estatuts

-

Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut . (BOIB núm.
51 EXT de 6 d'abril) (versió consolidada)

-

Acord del Consell de Govern de 19 de maig de 2006, de rectificació d’errades observades en
les versions en castellà i en català del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula
l’Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 78 de 1 de juny)

-

Decret 123/2010, de 17 de desembre, de modificació del Decret 32/2006, de 31 de març, pel
qual es regula l’Institut Balear de la Joventut, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol
(BOIB núm. 190 de 30 de desembre)

-

Altra normativa reguladora

DADES DEL CONTACTE
C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena.
07010 -Palma
Plànol de situació
Telèfon:971178949

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l'entitat
Portal de transparència
Altres enllaços

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatus, l’IBJove s’estructura en òrgans de govern, òrgans de gestió i
òrgans de consulta i participació.
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Els òrgan de govern són:

a) El president o la presidenta.
b) El vicepresident o la vicepresidenta.
c) El Consell de Direcció.

Els òrgans de gestió són:
a) El director o la directora.
b) Els sotsdirectors i les sotsdirectores, si escau.

El Comitè de Participació Municipal s’estableix com a òrgan de consulta i participació d’entitats
locals, de caràcter facultatiu.

•

Organització de l'IBJove

RESPONSABLE
Director: Sebastià Lliteras Lliteras
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
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic estan 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 de l'IBJove es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.
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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 gerent

•

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

Comptes anuals de l’IBJove
Els comptes anuals de l'IBJove estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de cada
any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu
consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en
els accessos directes)
Per consultar els comptes anuals de l'IBJove, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a
l’apartat “Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Públiques” i triar aquest ens a la llista
de la pestanya que trobareu.
Auditoria de comptes de l’IBJove
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Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l’IBJove 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.

Per consultar informació sobre l'activitat contractual de l'IBJove 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

La web de l'ens disposa d'informació sobre contractació en aquest enllaç

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’IBJove durant l'any 2019.
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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 mitjà de pagament

