FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 21/02/20)

GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU (GEIBSAU)
OBJECTE
Les funcions i les competències de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, tant de caràcter
material com jurídic, d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts i el marc de les competències
del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d'emergències, són les següents:
a) Gestionar les emergències dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, cosa que
implica, entre altres tasques: la prestació de serveis d'atenció al ciutadà, el tractament de la
informació rebuda en el sector de la urgència i l'emergència, incloses les activitats d'instal·lació,
coordinació, gestió i altres elements tècnics auxiliars necessaris per al desenvolupament del servei,
que comprenen, entre d'altres, la consultoria, el disseny, la planificació, el desenvolupament, la
instal·lació i implantació, el suport logístic, la direcció i l'execució de projectes i la venda de
productes.
b) Prestar assistència tècnica i especialitzada a la realització, l'actualització i el seguiment dels plans
territorials i especials de protecció civil.
c) Impartir formació específica en matèria de seguretat i emergències a persones alienes a
l'Administració.
d) Prestar assistència tècnica en l'elaboració de protocols d'actuació en matèria d'urgències i
emergències.
e) Dur a terme la gestió economicoadministrativa de recursos extraordinaris en el cas d'emergència.
f) Planificar i situar els riscos, com a activitat destinada a l'anàlisi objectiva i a la seva localització en el
territori.
g) Prevenir els riscos mitjançant la vigilància i l'autoprotecció.
h) Gestionar la intervenció per anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les
catàstrofes i calamitats i prestar socors als afectats.
i) Elaborar programes de recuperació de la normalitat, rehabilitació i reconstrucció de les zones
afectades per una catàstrofe o calamitat.
j) Prestar assistència en la supervisió dels sistemes i les mesures d'autoprotecció.
k) Dur a terme la investigació i el desenvolupament en matèria de gestió d'emergències, com també
l'adhesió a projectes internacionals relacionats amb aquesta matèria, fonamentalment en el marc de
la Unió Europea.
l) Prestar serveis en matèria d'urgències i emergències a entitats públiques i privades.
m) Prestar i coordinar els serveis de telecomunicacions en l'àmbit de les emergències.
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n) Executar, controlar i coordinar els projectes d'infraestructures i material en l'àmbit de la gestió
d'urgències i emergències.
o) Gestionar les comunicacions i activar els sistemes d'alarmes i avisos a la població.
p) Fer campanyes de formació i sensibilització d'empreses, entitats i ciutadans en general, per
prevenir situacions d'emergència.
q) Executar qualsevol altra prestació o servei relacionat amb la protecció civil i l'emergència.

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

-

Decret 95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l'empresa pública Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SA (BOIB núm. 169 de 27 de novembre).Versió
consolidada

-

Decret 109/2005, de 21 d'octubre, de modificació del Decret 95/2004, 19 de novembre, de
constitució i dels Estatuts socials de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA ( BOIB núm. 163 de 29 d’octubre)

-

Decret 4/2009, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 95/2004, de 19 de novembre,
de constitució de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSA)
(BOIB núm. 013 de 27 de gener)

-

Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s'autoritza la modificació
dels Estatuts de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU
(BOIB núm. 170 de 15 de novembre)

-

Decret 87/2019, de 22 de novembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública
empresarial Gestió d’Emergències de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de 23 de novembre
de 2019)

DADES DE CONTACTE
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, (es Pinaret),
07141 Es Pont d’Inca (Marratxí)
Plànol de situació
Telèfon: 971 787386 Fax: 971 280982
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WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
1. Els òrgans superiors de direcció de Gestió d'Emergències de les Illes Balears són els següents:
a) la Presidència
b) la Vicepresidència
c) el Consell d'Administració
2. Gestió d'Emergències de les Illes Balears també compta amb una Gerència, per a la direcció,
l'administració i la gestió ordinària de l'ens.
•

Organització de l'entitat

RESPONSABLE
Directora Gerent: Ana María de Lluc Sureda Amorós
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
El pressupost del GEIBSAU es pot consultar aquí, cercant entre les societats mercantils públiques del
sector públic, ja que quan es va aprovar el pressupost de 2020 estava configurada com una societat
mercantil.
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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 de la directora/gerent:

•

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

Els comptes anuals de la GEIBSAU
Els comptes anuals es troben publicats a l’apartat corresponent (societats mercantils públiques) del
Compte General de cada any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunidad Autónoma
de les Illes Balears es pot consultar l’últim Compte General aprovat així com els comptes aprovats
d’anys anteriors. Per això, 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 llista desplegable.
Auditoria de comptes de la GEIBSAU
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Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de la GEIBSAU en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí. Per trobar el perfil de la
GEIBSAU, podeu seguir aquests passos:
Després, podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual de GEIBSAU 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 GEIBSAU 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.

Registre de Convenis i Acords
Relació de Convenis i Acords subscrits
Període mitjà de pagament

