FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 18/08/21)
SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA (SEMILLA)

OBJECTE
Les funcions i les competències d'aquest organisme, tant de caràcter material com jurídic, d'acord
amb el que estableixin aquests estatuts i el marc de les competències de Govern i de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria agrària i pesquera, són les següents:
a)

Promoure,

coordinar,

planificar,

desenvolupar

i

avaluar

programes

d'investigació

i

desenvolupament, d'innovació, de digitalització i d'experimentació en matèria d'agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació.
b) Promoure l'establiment d'acords de col·laboració amb altres entitats o institucions públiques que
actuen en l'àmbit de la investigació i el desenvolupament tecnològic.
c) Promoure, coordinar, planificar, desenvolupar i avaluar actuacions i programes de formació i de
transferència de coneixement i de tecnologia en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i
alimentació.
d) Prestar assessorament especialitzat en matèria de recerca, desenvolupament, innovació,
digitalització, experimentació i millora del coneixement a agrupacions, empreses, cooperatives i
altres agents dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.
e) Contribuir a la modernització, a la digitalització, a la millora i a l'impuls de la competitivitat dels
sectors agrari, pesquer i agroalimentari.
f) Contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.
g) Elaborar i mantenir les estadístiques dels sectors agrari i pesquer pluriinsulars de les Illes Balears.
h) Col·laborar en la planificació de les polítiques agràries i pesqueres derivades de la política agrària
comuna i de caràcter pluriinsulars, i executar-la.
i) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de producció agrària i pesquera.
j) Controlar els rendiments agraris.
k) Millorar i conservar els recursos genètics animals i vegetals.
l) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de sanitat agrària i pesquera.
m) Controlar i certificar la producció específica o diferenciada, com per exemple la producció
integrada i la producció ecològica, entre d'altres.

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 18/08/21)
n) Prestar serveis al sector primari, com ara el servei de gestió tècnica i econòmica de les
explotacions, i el subministrament d'inputs.
o) Promocionar els productes alimentaris de les Illes Balears.
p) Gestionar i administrar les zones de pesca protegides i, si escau, vigilar i inspeccionar l'activitat
pesquera de les Illes Balears.
q) Fomentar les activitats agràries i pesqueres, de conformitat, si escau, amb les bases reguladores.
r) Redactar projectes i dirigir i executar les obres relacionades amb les infraestructures agràries.
s) Dur a terme qualsevol classe d'activitat industrial, de comercialització i de prestació de serveis
relacionades amb els sectors agrari, pesquer i alimentari que li encomani la conselleria competent
en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.
t) Desenvolupar qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les que s'esmenten a les lletres
anteriors o que li sigui complementària.
En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels ajuntaments, l’entitat pot
concertar els instruments de col·laboració o cooperació que preveu la legislació, especialment
convenis de col·laboració i plans i programes conjunts.

DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Entitat pública empresarial
Normativa de creació i Estatuts

-

Decret 28/2014, de 27 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (BOIB núm. 88 de 28 de juny)

-

Decret 86/2019, de 22 de novembre, pel qual s’aprova la modificació del Decret 28/2014, de
27 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Serveis de Millora
Agrària i Pesquera (BOIB núm. 159 de 23 de novembre)

-

Decret 5/2021, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret 28/2014, de 27 de juny,
d’aprovació dels estatuts de l’entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i
Pesquera (BOIB núm. 023 de 16 de febrer)

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 18/08/21)
DADES DE CONTACTE
C/ d'Eusebi Estada, 145
07009 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971787377 – Fax 871116838
Correu electrònic: info@semilla-caib.es
Altres dades de contacte

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts del Serveis de Millora Agrària, els òrgans de direcció són els
següents:
a) La Presidència, càrrec que recau en la consellera d’ Agricultura, Pesca i Alimentació
b) La Vicepresidència, càrrec que recau en la persona que designi la consellera d’ Agricultura,
Pesca i Alimentació entre les persones titulars d’una direcció general amb competències en
matèria d’ agricultura, pesca o alimentació.
c) El Consell d’Administració
d) La Gerència

Juntament amb els òrgans de direcció esmentats, hi pot haver altres òrgans unipersonals de
direcció que exerceixin funcions directives, d’administració i de gestió vinculades directament amb
els objectius generals de l’entitat.
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RESPONSABLE
Directora gerent: Georgina Brunet Ródenas
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) 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 SEMILLA es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.

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 del director gerent

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis
aquí.
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Comptes anuals dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera
Els comptes anuals de SEMILLA 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 SEMILLA, 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 dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de SEMILLA 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 de SEMILLA 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 SEMILLA 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
Estadístiques agràries i pesqueres
Promoció
Producció agrària
Laboratoris
Recursos humans
Reserves marines
Sanitat animal
Cursos de formació

