FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 20/02/20)

INSTITUT D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC)
OBJECTE
L’IBISEC té per objecte:
a)

Projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateix o a través de mitjans i recursos de
tercers, tota classe d’obres d’infraestructures i equipaments educatius que la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears promogui o en els quals participi, actuant per encàrrec del Govern de les Illes Balears, per
mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació, segons els termes dels encàrrecs i dels mandats
d’actuació.

b)

Contractar o executar els serveis necessaris per prestar d’una manera correcta i completa el servei públic
educatiu (incloses les activitats extraescolars i complementàries) desenvolupat pel Govern de les Illes
Balears.

c)

Contractar els serveis i els subministraments necessaris per a la correcta prestació del servei públic
educatiu.

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

-

Decret 41/2012, d’11 de maig, d’aprovació dels nous Estatuts de l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) (BOIB núm. 070 de 17 de maig)

-

Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels nous Estatuts de l’ Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC) (BOIB núm. 61 de 14 de maig)

-

Decret 33/2019, de 10 de maig, de modificació dels Estatuts de l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC), aprovats pel Decret 26/2016, de 13 de maig (BOIB núm. 64 de 11 de
maig)

-

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual s’aproven les funcions
dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat i de l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC) (BOIB núm. 66 de 16 de maig)

-

Correcció d’errates de l’edicte 4527 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66 de 16 de
maig de 2019 relativa a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual
s’aproven les funcions dels llocs de treball (BOIB núm. 67 de 18 de maig)

-

Altra normativa
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DADES DE CONTACTE:
Ctra. De Valldemossa, Km.7, ParcBit. Edifici Naorte, bloc A. 3a planta
07121- Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971787370 Fax: 971176942
Correu electrònic: suport@ibisec.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, la direcció de l’IBISEC està estructurada en òrgans de direcció
superiors i ordinaris.
Els òrgans superiors de direcció de l’IBISEC són:
a) El president
b) El vicepresident
c) El Consell d’Administració
L’òrgan de direcció ordinària de l’ens és el gerent.
•

Organigrama

(en elaboració)

RESPONSABLE
Gerent: Miquel Coll Cañellas
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i declaracions de
béns i activitats, feu clic aquí.
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CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats al 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 l'IBISEC es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.

Podeu trobar dades més 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”, cliclant
aquí i cercant aquest ens.
Despeses de manutenció i transport, de viatges i registre d'obsequis del gerent

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis aquí.

Comptes anuals de l’IBISEC
Els comptes anuals de l'IBISEC 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'IBISEC, 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.
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Auditoria de comptes de l’IBISEC
Període mitjà de pagament
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l’IBISEC en el seu perfil del contractant, de la
Plataforma de Contratació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a “LICITACIONES” i veureu les contractacions d'aquest ens.

L'IBISEC te un enllaç on explica el procediment als licitadors, per a la presentació d'ofertes electròniques
segons la nova Llei 9/2018 de Contractes del Sector Públic.
Per a informació sobre l'activitat contractual de l’IBISEC 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.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’IBISEC durant l'any 2019.
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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.
Relació de convenis subscrits per l'IBISEC
Registre de Convenis i Acords
Pla d’Infraestructures Educatives
Estat d'actuacions

