FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 10/03/20)

CONSORCI TRANSPORTS DE MALLORCA (CTM)

OBJECTE
El Consorci de Transports de Mallorca té com a finalitats:
a)

La planificació, l’establiment i el manteniment d’un sistema comú de transport en l’àmbit de
Mallorca, mitjançant la coordinació i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les activitats
que l’integren, les actuacions dels diferents òrgans i les de les administracions públiques
competents.

b)

La potenciació de l’ús del transport públic.

c)

L’establiment d’un sistema tarifari integral i amb caràcter de servei públic.

d)

La racionalització i l’eficàcia de la gestió del sistema de transport.

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

-

Decret 58/2013, de 20 de desembre, d'aprovació dels nous Estatuts del Consorci de
Transports de Mallorca (BOIB núm. 176 de 21 de desembre)

-

Altra normativa

Membres: Segons els Estatuts, els membres fundacionals del CTM són:
•

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que actua mitjançant la conselleria competent

en matèria de transports.
•

L’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

El CTM pot ampliar la seva composició amb la incorporació d’altres administracions i entitats
públiques o privades amb la subscripció dels convenis o acords d’incorporació corresponents.

DADES DEL CONTACTE
C/ d'Eusebi Estada, 28
07004 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971913191- Fax 971913192
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PUNTS D’INFORMACIÓ DEL CTM
•

Estació Intermodal de Palma- Plaça d’Espanya (Palma). Atenció de 7:00 a 22:00 h tots els

dies de l’any.
•

Estació de Tren d’Inca- Avinguda del tren s/n (Inca). Atenció de 7:00 a 22:00 h tots els dies de

•

Estació de Tren de Manacor -Carrer Jordi Sureda (Manacor). Atenció de 7:00 a 22:00 h de

l’any.
dilluns a divendres.

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Enllaç a TIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts del Consorci de Transports de Mallorca:
1. Els òrgans superiors de direcció i gestió del Consorci són:
a)

El Consell d’Administració

b)

El president o la presidenta

c)

La Comissió Executiva

d)

El director o la directora gerent

2. Els òrgans consultius del Consorci són:
a)

La Ponència d’Operadors

b)

La Ponència d’Usuaris i Beneficiaris

RESPONSABLE
Director Gerent: Maarten Johannes Van Bemmelen
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí
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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 de Transports de Mallorca a es pot consultar cercant entre els consorcis
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”
clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis dels responsable

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
gerent aquí.
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Els comptes anuals del Consorci de Transports de Mallorca
Els comptes anuals del Consorci de Transports de Mallorca es troben publicats a l’apartat
corresponent (consorcis) del Compte General de cada any. A la pàgina web de la Intervenció General
de la CAIB es pot consultar l’últim Compte General aprovat així com els comptes aprovats d’anys
anteriors (abaix en els accessos directes)
Per consultar els comptes del Consorci, 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.

Auditoria de comptes del Consorci de Transports de Mallorca

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del Consorci de Transporst de Mallorca,
en el seu perfil del contractant aquí.
Després, podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual del Consorci de Transports de Mallorca, 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 del Consorci de Transports de Mallorca 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 mitja de pagament
Carta Marc
Informació corporativa
Trobareu altra informació corporativa i documentació d’interès (memòries, plans, cartografia,
avantprojectes,etc) a aquest enllaç.

