FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 09/09/21)

ESCOLA BALEAR DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
OBJECTE
Els objectius fonamentals de l’Escola Balear d’Administració Pública són:
a)

La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen i, si escau, de les altres administracions públiques del seu àmbit territorial, a més
del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències.

b)

La gestió dels processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms, convocats per la
persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, com també
l’assessorament i, si escau, l’encàrrec de gestió per a la selecció i la promoció del personal
de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

c)

La recerca i la documentació, com també la corresponent gestió dels fons documentals i
bibliogràfics, de les matèries relacionades amb la funció pública, en especial les matèries
relacionades amb les diferents àrees de la formació contínua, l’ensenyament i l’avaluació de
la llengua catalana i de llengües estrangeres, i qualsevol altre àmbit d’interès per complir
els objectius de l’EBAP.

d)

La inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat a les administracions de
l’àmbit territorial de les Illes Balears.

e)

La col·laboració, la cooperació i l’intercanvi amb altres institucions públiques i privades de
qualsevol àmbit, les finalitats de les quals siguin concurrents o coincidents amb les de
l’EBAP.

DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Organisme autònom
Normativa de creació i estatuts

⁻

Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear
d'Administració Pública (BOIB núm. 54 de 17 d’abril)

⁻

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de delegació de
firma en la persona titular del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP (BOIB núm. 36
de 17 de març/2020)
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DADES DE CONTACTE
Seu Central
C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol)
07009-Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971177625 Fax: 971177620 / 971176319
Correu electrònic : ebap@caib.es

Unitat de Menorca
C/del Bisbe Gonyalons, 20
07703-Maó
Telèfon: 971177197
Correu electrònic: ebapmenorca@caib.es

Unitat de Eivissa
C/ Sa Coma (ctra. De Sant Antoni, km 2,3)
07819-Sant Antoni de Portmany
Telèfon: 971177689
Correu electrònic: fadell@ebap.caib.es

WEBS

•

Web institucional CAIB

•

Enllaços

•

EBAP en línia
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ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, l’Escola Balear de l'Administració Pública s’estructura en els
òrgans següents:
•

Òrgans superiors de direcció de l’EBAP:
a) La Presidència
b) La Vicepresidència
c) El Consell de Direcció

•

Òrgan de direcció ordinària de l’EBAP: la Direcció Gerència

•

Òrgan de consulta, deliberació, seguiment i participació: el Consell Rector

•

Òrgans bàsics d'estudi, deliberació i proposta:
a) La Comissió Permanent de Selecció i Promoció
b) la Comissió Permanent de Formació.

•

Organització de l'Ebap:

RESPONSABLE
Directora/gerent: María del Carmen Iglesias Manjón
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
Portal de Transparència
Pressuposts
Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en el pressupost de l’Administració de la
Comunitat Autònoma en seccions separades per a cada organisme. Els pressuposts de l’Escola
Balear de l'Administració Pública estan publicats en la secció 78 del Tom 2 (Memòries de les seccions
i dels programes) dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any.
Per consultar l'estat de despeses de la EBAP en relació als pressuposts de 2021, podeu cercar
aquesta entitat en el desplegable de les seccions.
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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”,
clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció i transport, de viatges i registre d'obsequis del director/gerent:

•

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

Comptes anuals de l' EBAP
Els comptes anuals de l'EBAP 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)
Període mitjà de pagament

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 09/09/21)
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'EBAP en el seu perfil del contractant,
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a «LICITACIONES» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consultau la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podreu veure els d’aquest ens.

Per accedir a la informació sobre l'activitat contractual de l'EBAP 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’EBAP durant l'any 2020.
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Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.
Registre de convenis i acords
En aquest registre podrà consultar els convenis subscrits per l’ EBAP
Compromisos i carta de serveis
Publicacions ocasionals de l' EBAP
Pla Estratègic de l'EBAP
Memòries d'activitats
Queixes i suggeriments
Ajudes, beques i subvencions
-convocatòries (seu electrònica):
-concessions: Podeu consultar, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, les concedides per
l'EBAP aquí
Passos per trobar-les:

