FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)
FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR

OBJECTE
Les finalitats de la Fundació són:
a)

Promoure i desenvolupar l’esport balear, individual i col·lectiu, d’alt nivell.

b)

Promocionar la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs
esportius.

c)

Posar a disposició dels esportistes que tenguin aptituds per aconseguir un alt rendiment
esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per
aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.

d)

Ser el centre docent de l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb les competències per impartir i autoritzar l’ensenyament i la formació
esportiva, sens perjudici de les competències que pertoquin a la conselleria corresponent
en matèria d’ensenyament reglat.

e)

Compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del
Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports; la seva gestió és conjunta amb
les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de tecnificació i alt
rendiment esportiu.

f)

Supervisar conjuntament amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria d’esports l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com
esport i dona i esport i discapacitat.

g)

Formar el personal tècnic esportiu.

h)

Impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l’activitat física i l’esport, i també
el seu desenvolupament tecnològic, d’acord amb l’evolució europea i mundial en aquest
camp.

i)

Promoure la investigació i l’especialització en el camp de la medicina esportiva.

j)

Promoure i desenvolupar el voluntariat esportiu.

k)

Prestar una formació esportiva integral i especialitzada destinada a les persones amb
discapacitat.

l)

Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació
en matèria d’esports.

m) Tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que doni suport a la difusió i la
investigació esportiva.
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n)

Tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l’esport balear,
mitjançant la figura d’un museu o centre d’interpretació de l’esport.

o)

Dur a terme actuacions derivades de l’execució de la normativa vigent en matèria d’esports
que li encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.

p)

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

DADES BÀSIQUES

Tipus d’ens: Fundació
Normativa de creació i Estatuts

-

Resolució per la qual s’ordena la publicació de la modificació d’Estatuts de la Fundació per al
Suport i la Promoció de l’Esport Balear, Illesport, que inclou canvi de domicili i de
denominació, i passa a ser Fundació per a l’Esport Balear (BOIB núm. 173 de 22 de
novembre de 2012)

-

Altra normativa reguladora

DADES DEL CONTACTE
C/ del Gremi de Forners, 4 (polígon de Son Castelló)
07009, Palma
Plànol de situació
Telèfon 971431727 - Fax 971431724
Correu electrònic: illesport@illesport.org
Altres dades de contacte

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Portal de transparència
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ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, la Fundació per a l'Esport Balear es regeix pel Patronat, que
és l’òrgan de govern i representació.
Els òrgans de la Fundació són:
a)

El president.

b)

El secretari.

c)

L’òrgan de direcció, que és el gerent.

Els òrgans de representació de la Fundació són:
a)

El president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ocupa la presidència d’honor i
exerceix l’alta representació institucional de la Fundació.

b)

El president d’honor pot assistir a les reunions del Patronat en qualsevol moment.

RESPONSABLE
Gerent: Toni Muñoz Socias
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 la Fundació per a l'Esport Balear es pot consultar cercant entre les fundacions dels
sector públic.
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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.

Els comptes anuals de Fundació per a l'Esport Balear
Els comptes anuals de la Fundació 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 la Fundació per a l'Esport Balear
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Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de la Fundació per a l'Esport Balear en el
seu perfil del contractant, de la Pataforma de Contratació del Sector Públic, clicant aquí
Després podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual de la Fundació per a l'Esport Balear 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 la Fundació disposa d'informació sobre contractació en aquest enllaç on trobareu també
l'accés al perfil del contractant de l'ens, tant l'actual com l'anterior de la CAIB.

Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament
A la pàgina web de la Fundació hi trobareu també informació sobre el període de pagament als
proveïdors.
Convocatòries per a la selecció de personal
Per accedir a les convocatòries per a la selecció de personal, per als diferents departaments de la
Fundació per a l'Esport Balear, feu clic aquí
Subvencions
Per accedir a les convocatòries de subvencions feu clic aquí

