FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)
FUNDACIÓ DE ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L´AUTONOMIA
PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE:
Les finalitats de la Fundació són:
a)

Col·laborar i prestar serveis amb les administracions públiques en el desenvolupament de
plans, programes o projectes que tenen per objectiu l’atenció integral dels següents
col·lectius beneficiaris: persones amb dependència, persones amb grau de discapacitat
reconegut i persones amb problemes de salut mental.

b)

Impulsar i desenvolupar programes d’investigació i innovació científica en el àmbit de la
dependència, la discapacitat i de la salut mental.

c)

Participar en programes sociosanitaris de caràcter preventiu, de promoció, assistència i
rehabilitadors, i desenvolupar-los.

d)

Promocionar el desenvolupament dels recursos sociosanitaris mitjançant accions i
programes propis o amb entitats concertades.

e)

Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació
en matèria de dependència, de discapacitat i de salut mental.

f)

Dur a terme actuacions derivades de l’execució de la normativa vigent en matèria de
promoció de l’autonomia personal i atenció als col·lectius, esmentats a l’apartat a), que li
encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.

g)

Qualsevol altra finalitat relacionada amb les esmentades que acordi el Patronat.

DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Fundació del sector Públic
Normativa de creació i Estatuts:

-

Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2006, pel qual s'autoritza la constitució de la
Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí (BOIB núm. 69
de 11/05/2006)

-

Acord del Consell de Govern de dia 15 de maig de 2015 pel qual s’autoritza la modificació
dels Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOIB núm. 73 de 16/05/2015)
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-

Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es publica la
modificació del Estatuts de la Fundació (BOIB núm 67 de 01/06/2017)

-

Altra normativa

DADES DE CONTACTE
Av. de Gabriel Alomar, 33
07006 - Palma
Telèfon 971177707 - Fax 971176314
Plànol de situació
Mapa de recursos per a la dependència

WEBS
Web institucional CAIB
Portal de la Direcció General de Dependència

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, els òrgans de la fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears són:

•

El Patronat, que és l’òrgan de govern i representació

•

El president o la presidenta, a qui correspon la màxima representació de la Fundació i
presidir el Patronat; recau en conseller o la consellera competent en matèria de serveis
socials del Govern de les Illes Balears.

•

El vicepresident o vicepresidenta (recau en el conseller o la consellera competent en
matèria de salut del Govern de les Illes Balears)

•

El gerent o la gerent, el qual estarà assistit per un director tècnic o directora tècnica.

Organització
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RESPONSABLE
Gerent: Alexandra Pavlovic Djurdjev
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 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 la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears es pot consultar cercant entre les fundacions dels sector públic.

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.

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.
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Els comptes anuals de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears
Els comptes anuals de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears es troben publicats a l’apartat corresponent (fundacions) 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, heu d’entrar en el compte de l’any que cerqueu, anar a l’apartat “Fundacions” i elegir
aquest ens en la llista de la pestanya que trobareu.

Auditoria de comptes la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació amb la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Desprès, podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquests ens.

Per consultar informació sobre l'activitat contractual de

Fundació d’Atenció i Suport a la

Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears 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 Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears 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
Relació de convenis de col·laboració
Període mitjà de pagament
Residències i centres de dia de gestió directa
Residències i centres de dia de gestió indirecta
Activitats dels centres de dia i centres residencials
Guies i manuals
Memòria d’activitats
Política de qualitat
Borsa de treball de la Fundació

i

