FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 04/05/21)

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE MILLORA I CONSTRUCCIÓ
D’INFRAESTRUCTURES AL TERRITORI DE L’ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

OBJECTE
L’ objecte del Consorci és dur a terme adequacions, inversions, condicionament, millores en béns i
zones, a més de la construcció, desenvolupament d’infraestructures o instal·lacions al territori de
l’Entitat Local Menor de Palmanyola.
Per acomplir aquesta finalitat, el Consorci ha de dur a terme les actuacions següents:
a)

Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, construccions, obres, reformes,
instal·lacions, equipaments, subministraments, serveis, consultories i assistències tècniques.

b)

Gestionar tot tipus de contractes fins que s’extingeixin, i liquidar i cancel·lar garanties.

c)

Adquirir, vendre, permutar, disposar, cedir, arrendar i administrar béns mobles i immobles;
constituir, modificar i extingir drets de qualsevol naturalesa i, en general, realitzar tots els
negocis jurídics que siguin convenients per assolir les finalitats del Consorci, en els termes
previstos en la normativa que hi resulti aplicable.

d)

Contractar els recursos humans adequats per aconseguir les finalitats de l’ens.

e)

Subscriure convenis, concerts i altres formes de col·laboració reglada amb altres institucions
públiques i persones o entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

f)

Finançar operacions de capital per construir, rehabilitar, adequar, millorar i/o adaptar béns,
zones, instal·lacions o infraestructures al territori de l’Entitat Local Menor.

g)

Qualsevol altra tasca necessària o convenient per a la bona finalitat del Consorci.

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

-

Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, pel qual sí aprova la creació del
consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció d’Infraestructures al
territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola (BOIB núm. 80 de 26 de maig)

-

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2010 de ratificació de la modificació dels
Estatuts del Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures en el territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola (BOIB núm. 29 de 20
de febrer)
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DADES DE CONTACTE
Plaça Major, s/n
07193 Palmanyola
Plànol de situació
Telèfon 971617627- Fax 971176494

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
El Consorci se regeix pels òrgans següents:
a) La Junta Rectora
b) La Presidència de la Junta Rectora
c) La Comissió Executiva
d) La Gerència

La Junta Rectora està integrada pels següents membres:
-

Presidència: el titular de la Conselleria a la qual estigui vinculat el Consorci, o la persona en
la qual delegui.

-

Vicepresidència primera: l'alcalde pedani o l'alcaldessa pedània de l'entitat local de
Palmanyola.

-

Vicepresidència

segona:

el

vocal

de

la

Junta

Veïnal

de

Palmanyola

d'Infraestructures.
-

Vocals:
• Dos representants del Govern de les Illes Balears.
• Un representant de l'entitat local de Palmanyola.
• Secretaria: un funcionari de la conselleria a la qual estigui vinculat el Consorci.

delegat
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RESPONSABLE
Òrgan directiu: El càrrec de la gerència està vacant.

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
NOTA: En l’actualitat l’entitat no desenvolupa cap activitat i es dedica només al pagament del préstec,
com indica la memòria dels pressuposts.

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 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.

Els comptes anuals del Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció
d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local menor de Palmanyola
Els 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
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Illes Balears 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 per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i
Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local menor de Palmanyola
Contractació
No s'ha registrat activitat contractual
Registre de Convenis i Acords
No s'han registrat Convenis
Període mitjà de pagament

