FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 08/06/21)

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE
D'acord amb el disposat a la normativa que regula l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, el servei públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual) és un servei
essencial que posa a disposició dels ciutadans de les Illes Balears continguts audiovisuals
adreçats a:

a) Satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans.
b) Garantir la llibertat d'expressió i el dret dels ciutadans a rebre una informació
independent, objectiva, imparcial, veraç i plural.
c)

Promoure el coneixement i difondre la identitat de les Illes Balears tenint en
compte el fet diferencial derivat del seu caràcter insular i pluriinsular.

d) Garantir l'accés universal a la informació, la cultura, l'educació i l'entreteniment.
e) Difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
f)

Promoure el pluralisme i la participació democràtica.

g) Oferir una programació de qualitat.
h) Procurar el desenvolupament del sector audiovisual de del punt de vista de la
millora de la seva contribució a l'economia de la comunitat autònoma.

La funció de servei públic es du a terme mitjançant la producció i l'edició de continguts
audiovisuals per a la seva difusió multimèdia: televisió, ràdio i plataformes d'Internet, amb
una programació en obert de serveis connexos o interactius coherents amb les finalitats
esmentades en el punt anterior.
En el marc de la funció de servei públic de la ràdio i la televisió, s'ha de promoure la
creació d'un espai audiovisual comú entre el conjunt de territoris lingüístics catalans,
potenciant la coproducció i la mútua recepció de continguts audiovisuals emesos en
llengua catalana.
El servei públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual) ha d'incorporar i utilitzar
les noves tecnologies i vies de difusió i ha de contribuir al desenvolupament de la societat
de la informació.
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En tot cas, la funció de servei públic comporta que els serveis informatius siguin elaborats
per professionals de la informació que puguin actuar sota el principi rector de la
independència professional. El Consell de Direcció, així com també el Consell Assessor i el
Consell Audiovisual, han de vetllar pel compliment d'aquest principi, i han d'estructurar
l'organització de l'Ens, amb personal propi, si així s'acorda quan es defineixi el model, per
complir amb la funció de servei públic i la independència dels serveis informatius,
separant clarament la informació de l'opinió.

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

-

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (BOIB núm. 002 de 4 de gener ). Versió consolidada.

-

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (BOIB núm. 115 de
30 de juliol).

-

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (BOIB núm. 195 de 29 de desembre).

-

Llei 5/2013, d'1 d'octubre, audiovisual de les Illes Balears (BOIB núm. 136 de 3
d’octubre).

-

Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB núm. 175 de
2015 (BOIB núm. 175 de 28 de novembre).

-

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat Comunitat Autònoma de Illes Balears en relació amb la Llei 9/2015, de 26 de
novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (BOIB núm. 026 de 25 de febrer).

-

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 9/2015, de 26 de
novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (BOIB núm. 120 de 22 de setembre).
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-

Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014 pel qual s’autoritza l’extinció de
les societats mercantils Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears,
SA, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor de l'Ens
Públic de Radiotelevisó de des Illes Balears (BOIB núm 77 de 7 de juny).

DADES DE CONTACTE
Formulari de contacte
Seu IB3 Televisió
C/ de Madalena, 21 (polígon de Son Bugadelles)
07180-Santa Ponça
Plànol de situació
Telèfon 971 139 333 Fax 971 139 303
Correu electrònic:

•

infoantena@ib3tv.com

•

informatius@ib3tv.com

•

esports@ib3tv.com

Seu IB3 Ràdio
C/ de Manuel Azaña, 7A
07006 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971 139931 Fax 971139930
Correu electrònic:

•

informatius@ib3radio.com

•

esports@ib3radio.com

•

programes@ib3radio.com

Delegació a Menorca i a Eivissa i altres Departaments
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WEBS

•

Web institucional CAIB de la Direcció General de l'entitat

•

Web institucional CAIB Televisó

•

Web institucional CAIB IB3 Ràdio

•

Web institucional de l'entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
desenvolupa les seves funcions mitjançant els òrgans següents:
a) Consell de Direcció.
b) El director o la directora general.
c)

El Consell Assessor de Continguts i de Programació.

•

Organigrama de l'entitat

RESPONSABLES
Director General: Andreu Manresa Montserrat
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí
Gerència: Margarida Cardona
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí
Director IB 3 televisió: Joan Carles Martorell
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clica aquí
Directora IB 3 Ràdio: Juan Mateo Forteza Mayol
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 08/06/21)

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA

Portal de transparència (aquí trobareu informació sobre l’ens: contractació, convenis de
col·laboració, informació econòmica i pressupostària, relació de béns immobles,
informació sobre retribució d’alts càrrecs..)

Pressuposts
Trobareu informació sobre els pressuposts de l'ens al seu Portal de Transparència en
l'apartat d'informació econòmica i pressupostària.
També podeu trobar informació a la web autonòmica. En ella, 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'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 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.
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Atès l'Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014, pel qual es va autoritzar l'extinció
de les societats mercantils Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA,
mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, les societats mercantils Televisió de les Illles Balears i
Ràdio de les Illes Balears comptaven, fins a 2014, abans de que es produís l'esmentada
extinció, amb els seus respectius pressuposts:
•

Per consultar els pressuposts de Televisió de les Illes Balears, SA, heu de cercar
aquest ens entre les societats mercantils públiques.

•

Per consultar els pressuposts de Ràdio de les Illes Balears, SA, heu de cercar
aquest ens entre les societats mercantils públiques.

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

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

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director de IB3
Televisió
Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis
aquí

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis de la directora de
IB3 Ràdio
Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis
aquí
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Els comptes anuals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Els comptes anuals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 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'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, 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.
Podeu consultar en els comptes de l’any 2013 i anteriors, també els de Televisió de les
Illes Balears, SA i els de Ràdio de las Illes Balears, SA .

Auditoria de comptes de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Podeu consultar les auditories de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears dels
diferents anys aquí
Atès l'Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014, pel qual es va autoritzar l'extinció
de les societats mercantils Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA,
mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, les societats mercantils Televisió de les Illles Balears i
Ràdio de les Illes Balears comptaven, abans que es produís la seva extinció, amb els seus
respectius informes d'auditoria:

•

Podeu consultar l'auditoria de comptes de Televisió de les Illes Balears, SA aquí

•

Podeu consultar l'auditoria de comptes de Ràdio de les Illes Balears, SA aquí

Període mitjà de pagament
Podeu trobar dades per aquest ens o dels ens extingits.

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears en el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, clicant aquí.
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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 consultar informació sobre l'activitat contractual de l'Ens Públic de Radiotelevisió 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.
Igualment, el Portal de Transparència de l'ens disposa d'informació sobre contractació i
recomanacions per als licitadors, en aquest enllaç, on trobareu també l'accés al Perfil del
contractant de l'ens, tant l'actual com l'anterior de la CAIB.
També trobareu informació sobre encàrrecs de producció, cessió de drets de TV etc
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Dades estadístiques de l'activitat contractual
En el seu Portal de Transparència trobareu les dades estadístiques de l'ens dels darrers
anys.
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears 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.

Relació de convenis

Recursos humans

(trobareu un Tauler d’anuncis on es va publicant, entre altres temes,

les convocatòries per participar a processos de selecció)

Política de qualitat

Responsabilitat social corporativa

