FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)

CONSORCI BORSA D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

OBJECTE
El Consorci es va crear mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2008. Integrat per
institucions públiques i privades, el seu objecte és l'assessorament i la gestió en les operacions
destinades a l'obtenció de noves autoritzacions d'allotjaments turístics que necessitin la baixa
definitiva d'una autorització d'obertura, dins l'àmbit territorial de Mallorca. També la creació d'una
bossa de places que, d'acord amb el previst a la Llei General Turística s'integra per l'adquisició
d'autoritzacions d'obertura que els titulars han donat de baixa definitiva voluntàriament, de les que
la Conselleria ha donat de baixa definitiva d'ofici i places de les autoritzacions d'obertura donades de
baixa definitiva no utilitzades pels interessats.
Els ingressos obtinguts amb la seva gestió es destinen en exclusiva a la realització, de forma total o
parcial i sempre en l'àmbit territorial de Mallorca d'activitats com: rehabilitar zones turístiques
mitjançant operacions d'esponjament; incentivar la reconversió d'establiments d’allotjament turístic
obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, han de
preservar el medi ambient; fomentar de manera directa o indirecta qualsevol activitat que
persegueixi la diversificació i la desestacionalització de l'oferta turística; desenvolupar projectes per
a incrementar la qualitat de l'oferta turística i impulsar projectes d'investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I) que tinguin relació amb l'àmbit turístic.

DADES BÀSIQUES:
Tipus d’ens: Consorci
Normativa de creació i Estatuts

-

Acord del Consell de Govern de dia 10 d’octubre de 2008 de creació del Consorci per a la
Millora de les Infraestructures Turístiques i pel Foment de la Desestacionalització de l’Oferta
de l’Illa de Mallorca, de conformitat amb el que estableix l’article 54 de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears (BOIB núm. 147 de 18 d’octubre)

-

Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2008, pel qual es corregeixen els errors
materials del text de l’Acord de Consell de Govern de 10 d’octubre de 2008 de creació del
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i pel Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca.(BOIB núm. 159 de 11 de novembre)

-

Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2009, pel qual s’aprova un nou text dels Estatuts
del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
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Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, creat per l’Acord del Consell de Govern
de 10 d’octubre de 2008. (BOIB núm. 54 de 14 d’abril)1

-

Resolució de la presidenta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per la qual s’ordena la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la modificació dels Estatuts del
Consorci (BOIB núm. 56 de 27 d’abril de 2019)

-

Altra normativa reguladora

DADES DEL CONTACTE
C/ de Montenegro, 5
07012 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971176600 Fax 971176368
Correu electrònic: mabuades@atb.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el que disposen el estatuts, el Consorci té els òrgans següents:
a) Òrgan de govern de caràcter col·legiat:
- La Junta Rectora (òrgan superior del Consorci)
b) Òrgans de govern de caràcter unipersonal
- La Presidència
- La Vicepresidència
- La Secretaria

1 El primer punt acorda: «Considerar derogats els Estatuts del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al
Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, aprovats per l’Acord del Consell de Govern del 10 d’octubre de
2008, publicat en el BOIB núm. 147, de 18 d’octubre, modificats per l’Acord del Consell de Govern del 31 d’octubre de 2008, BOIB
núm. 159, i aprovar un nou text dels Estatuts amb la redacció següent»
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•

Podeu veure les actes de la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics fent
clic aquí

RESPONSABLE
President: Iago Negueruela i Vázquez
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 del Consorci es pot consultar cercant entre els consorcis dels sector públic.

Podeu trobar dades 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 i transport viatges i obsequis
Les dades d’aquests conceptes corresponen al Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en
general, no com a president d’aquest ens:
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•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i registre d’obsequis del
Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball aquí.

Els comptes anuals del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics
Les comptes anuals del Consorci es troben publicats a l’apartat corresponent (Consorcis) 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 “ Consorcis” i
elegir aquest ens en la llista de la pestanya que trobareu.
També podeu veure els informes dels darrers comptes anuals del Consorci Borsa d’Allotjaments
Turístics fent clic aquí.

Auditoria de comptes del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics
en el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contrastació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a “LICITACIONES” i veureu les contractacions d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics 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.
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Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de Consorci Bora d’Allotjaments Turístics 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
Període mitjà de pagament
Dades relatives al període mitjà de pagament als proveïdors

