FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 23/04/21)
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL

OBJECTE
La Fundació té com a objecte i finalitats principals desenvolupar programes i actuacions en aplicació
de mesures en matèria de justícia juvenil, en matèria de protecció de menors, en matèria de la dona
i en matèria de família i unitats de convivència, i en especial:
a) Gestionar els centres i els serveis i desenvolupar els programes necessaris per garantir
l’execució correcta de les diferents mesures judicials que preveu la legislació reguladora de
la responsabilitat penal dels menors.
b) Desenvolupar i executar programes i actuacions que contribueixin a l’educació i la formació
dels menors i els joves en la seva inserció social i laboral i en la seva reinserció, tant durant
el desenvolupament de les mesures judicials oportunes com quan acabin.
c) Desenvolupar i executar programes i actuacions en el marc del Protocol marc
interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil de les Illes Balears.
d) Desenvolupar polítiques i executar programes i actuacions de suport i atenció a persones
menors o joves sotmeses a tutela administrativa en l’àmbit de la protecció de menors o en
l’àmbit de la justícia juvenil.
e) Desenvolupar polítiques i executar programes i actuacions de promoció i suport a les
famílies i les unitats de convivència.
f)

Executar programes i dur a terme actuacions de suport a la dona.

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

-

Acord del Consell de Govern d’11 de juliol de 2014 pel qual s’autoritza la modificació dels
Estatuts de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel (BOIB núm. 94 de 12/07/2014).

-

Altra normativa (veieu l’apartat de DESTACATS)

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 23/04/21)
DADES DE CONTACTE
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)
07141- Es Pont d'Inca (Marratxí)
Telèfon 971 787385 – Fax 971 78 85 13
Plànol de situació

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, els òrgans de la Fundació són els següents: el Patronat; el
president o presidenta; el vicepresident o vicepresidenta i, el o la gerent.

•

Organització

RESPONSABLE
Gerent: Josefina Tur Marí
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí.

Centres dependents de S’Estel

•

Centre Socioeducatiu Es Pinaret

•

Centre Socioeducatiu Es Fusteret

•

Centre Socioeducatiu Es Mussol

•

Centre d’Incorporació Social (CIS)

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 23/04/21)
CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) del
pressupost 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 Institut Socioeducatiu S'Estel 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 Fundació Institut Socioeducativa S'Estel
Els comptes anuals de Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel 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 de Fundació Institut Socioeducativa S'Estel

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació amb la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel 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 la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel 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 S’Estel 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.
ern.

Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament
Relació de llocs de feina (RLT)
Plans d’ actuació 2018 en vigor

i les normes de gestió de les borses de treball

