FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d’actualització: 01/12/21)

INSTITUT D’ INDUSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS
OBJECTE
Les funcions i les activitats de l'ens, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts, són les
següents:
a) Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, els
programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les
indústries culturals.
b) Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals
i assessorar noves empreses.
c)

Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals i impulsar
el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció d’aquests productes en circuits
internacionals.

d) Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques de les
Illes Balears.
e) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors culturals.
f)

Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.

g) Difondre la informació relativa als ajuts i als serveis que els organismes de qualsevol
àmbit territorial de les Illes Balears destinen a les indústries culturals.
h) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les indústries
culturals.
i)

Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i
nous llenguatges.

j)

Fomentar la producció audiovisual i digital, promocionar les Illes Balears com a
localització de rodatges audiovisuals i gestionar l’oficina de serveis Illes Balears Film
Commission.
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k) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar les indústries
culturals a les Illes Balears.
DADES BÀSIQUES
Tipus d’ ens: Entitat pública empresarial
L'Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, que pot usar l'acrònim ICIB, constitueix una
entitat pública empresarial de les definides en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normativa de creació i Estatuts

-

Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 22 de desembre)

-

Correcció d’errades de l’edicte 13350 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 50/2018 de 21 de desembre, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (BOIB
núm. 6 de 1 de gener)

-

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de
setembre de 2019 per la qual es deleguen les funcions del director gerent de l’Institut
d'Indústries Culturals de les Illes Balears en el senyor Mateu Alexandre Malondra
Flaquer, director de l’IEB i membre del Consell de Direcció de l' ICIB. (BOIB núm. 132. de
28 de setembre)

-

Proposta de resolució que esdevé resolució per la qual s’aprova la llista definitiva
d’admesos i exclosos al procediment de selecció de director gerent de l’Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears i es nomena la directora gerent d’aquest
organisme (BOIB núm.12 de 28 de gener de 2020)
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DADES DE CONTACTE
C/ Almudaina, 4
07001 Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971176041
Correu electrònic: info@icib.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D'acord amb el que es disposa en els estatuts són òrgans de direcció:
a) El president, càrrec que recaurà en el conseller de Cultura, Participació i Esports,
(actualment el conseller amb competències en cultura és el conseller de Fons Europeus,
universitat i Cultura) o la persona que delegui.
b) El vicepresident, càrrec que recaurà en el conseller de Treball, Comerç i Industria
(actualment el conseller amb competències en cultura és el conseller de de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica), o la persona que delegui.
c) El Consell de Direcció.
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RESPONSABLE
Directora gerent: Cristina Victoria Llambías Cortés
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent 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 l’ ICIB es pot consultar cercant aquest ens entre les entitats públiques
empresarials del sector públic.

Podeu trobar dades mes 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.
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Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del gerent

•

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

Els comptes anuals de l‘ ICIB
Les comptes anuals de l'Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears es troben publicats a
l’apartat corresponent (entitats públiques empresarials) 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.
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 elegir aquest ens en la llista de la pestanya que
trobareu.
Auditoria de comptes de l’ ICIB
Contractació
A la data de la fitxa, no s'ha registrat activitat contractual.
Quan comenci la seva activitat contractual podreu trobar tota la informació necessària sobre
contractació de l’ ICIB en el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, clicant aquí i cercant l’ICIB dins «Organització contractant». Després, dins del
perfil del contractant, podreu cercar les licitacions.
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Dades estadístiques de l'activitat contractual
Informació no existent, atès que aquest ens no ha registrar activitat contractual fins la data
actual.
Registre de Convenis i Acords.
Si hi ha convenis o acords inscrits els trobareu seleccionant l’ Institut d’Indústries Culturals de les
Illes Balears dins el desplegable del Sector públic instrumental.
Període mitjà de pagament

Ajuts i subvencions
Podeu consultar les subvencions disponibles de l’ ICIB a la seva web, al apartat de Destacats.
A més podeu accedir al web del Sistema Nacional de Publicitat i Ajudes Públiques (BDNS) aqu´
í
Per localitzar l’ICIB heu de seleccionar a l’ apartat de CC. Autònomas, la de Illes Balears i clicar
CERCA, després heu de seleccionar, en el quadre de «Departament», l’Institut de Insdustries
Culturals de les Illes Balears i tornar a clicar CERCA.
Podeu cercar primer en CONVOCATÒRIES i després en CONCESSIONS
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