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

FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS
(FESMAE-IB)
OBJECTE
La Fundació FESMAE-IB és el resultat de la fusió per absorció de la Fundació per a l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Balears ESADIB (Fundació absorbida) i de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (Fundació absorbent). L’acord de fusió es va prendre
per Acord del Consell de Govern amb data 17 de març 2017 i fou publicat en el BOIB 33 amb data 18
de març. La Fundació té el domicili a Palma, al carrer d’Alfons el Magnànim, 64, CP 07004, i
desenvoluparà les seves activitats als dos centres que té adscrits: el Conservatori Superior de Música
i l’Escola Superior d’Art Dramàtic.
La Fundació té com a objectius fundacionals gestionar els estudis superiors de música i d’arts
escèniques a les Illes Balears, promoure’ls i donar-hi suport. La Fundació actua sense ànim de lucre.

DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Fundació del sector públic
Normativa de creació i Estatuts:
Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2017 pel qual s’autoritzen les actuacions necessàries
perquè la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears absorbeixi la
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (BOIB núm. 33 de 14 de mayo)

DADES DE CONTACTE
C/. D’Alfons el Magnànim, 64
07004, Palma
Plànol de situació
Telèfon 971498935 – Fax 971498936
Correu electrònic: coordinador@conservatorisuperior.com

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Web institucional Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els seus estatuts de FESMAE-IB, els òrgans de la fundació són els
següents: el patronat, el president i el gerent.

RESPONSABLE
Gerent: Antonio Triay Cardell
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 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 FESMAE-IB es pot consultar cercant entre les fundacions del sector públic.

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”,
del Govern, clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transports i viatges i registre d'obsequis del gerent

•

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

Els comptes anuals de FESMAE-IB
Els comptes anuals de FESMAE-IB 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 FESMAE-IB
Atès que FESMAE-IB resulta de la fusió per absorció de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears ESADIB (Fundació absorbida) i de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (Fundació absorbent), la ESADIB i el Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears compten amb els seus respectius informes
d’auditoria d’abans que s’aprovés l’esmentada fusió.

•

Per consultar els Informes d’auditoria del Conservatori Superior de Música i Dansa de les
Illes Balears feu clic aquí.

•

Per consultar els informes d’auditoria de la ESADIB feu clic aquí.

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de FESMAE-IB en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Desprès, podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquests ens.

Pot trobar la mateixa informació per a l'ens abans de la fusió:

‐

Fundación Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears

‐

Fundación para la Escuela Superior de Arte dramático de las Illes Balears (ESADIB)

Per consultar la informació sobre l'activitat contractual de FESMAE des de juny de 2008 fins el 23 de
juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al perfil del contractant de:
-

Fundación Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears

-

Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (ESADIB)

Dades estad´
ístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de FESMAE durant l'any 2019.

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.

Registre de Convenis i Acords

-

Fundación Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears

Període mitjà de pago
Podeu trobar dades per aquest ens o dels ens funcionats.

