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CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA MILLORA I EL EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA

OBJECTE
El Consorci urbanístic per a la millora i l'embelliment de la Platja de Palma es constitueix en virtut del
Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament de Llucmajor,
signat amb data 20 de març 2007, per desenvolupar les seves finalitats a la Platja de Palma, situada
als municipis de Palma i Llucmajor.
Té com a finalitats:
a) Gestionar la col·laboració econòmica, tècnica i administrativa de les administracions que
l'integren.
b) Dur a terme el conjunt d'actuacions necessàries per al desenvolupament turístic de la Platja de
Palma i la dotació de les infraestructures necessàries per a això, mitjançant els instruments
d'ordenació, desenvolupament i execució previstos per les lleis. Tot això, a més, d'acord amb
les actuacions previstes en el conveni de col·laboració establert amb aquesta finalitat.

Amb l'Acord de Consell de Govern de 16 de juny de 2016 relatiu a la decisió de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de no continuïtat del Consorci Urbanístic per a la Millora i
l'Embelliment de la Platja de Palma i d'adscripció d'aquest a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a l'efecte d'iniciar el procediment de dissolució i liquidació s'adscriu el
Consorci a la CAIB per iniciar el procediment de dissolució i liquidació. En l'apartat de normativa de
creació i Estatuts, podrà consultar aquest Acord.
El Consorci està adscrit a la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
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DADES BÀSIQUES

Tipus d'ens: Consorci

Normativa de creació i Estatuts

-

Resolución de 7 de julio de 2011, del Instituto de Turismo de España, por la que se publica el
anexo al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el
Consejo Insular de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma y de Llucmajor relativo al
consorcio urbanístico para la mejora y embellecimiento de la playa de Palma (BOE núm.
177, de 25 de julio) 1. (información solo disponible en castellano)

-

Acord del Consell de Govern de 16 de juny de 2017 relatiu a la decisió de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de no continuïtat del Consorci Urbanístic per a la
Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma i d’adscripció d’aquest a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’efecte d’iniciar el procediment de dissolució i
liquidació (BOIB núm. 74 de 17 de juny)

DADES DE CONTACTE
C/ de Montenegro, 5
07012 Palma
Plano de situación
Teléfono 971176191- Fax 971176368

WEBS
Web institucional CAIB

1 Aquí podeu consultar els estatuts consolidats del Consorci (ja que van ser modificats per Acord de la Junta Rectora de el Consorci Urbanístic de la
Platja de Palma, de data 28 de juny de 2010)
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ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D'acord amb el que disposen els estatuts de el Consorci, els òrgans de govern són els següents:
1. La Junta Rectora, formada per:
a) El president o la presidenta de la Junta Rectora que es triarà d'entre els vocals.
b) El vicepresident o la vicepresidenta de la Junta Rectora es triarà d'entre els vocals.
c) Vocals:
▪ 3 vocals en representació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
▪ 3 vocals en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
▪ 1 vocal en representació de Consell Insular de Mallorca.
▪ 1 vocal en representació de l'Ajuntament de Palma.
▪ 1 vocal en representació de l'Ajuntament de Llucmajor.

d) El secretari o secretària, que serà la persona titular de la gerència del 'consorci, amb veu però
sense vot.
2. La Presidència de la Junta Rectora.
3. La Gerència.

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

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA

Pressuposts
NOTA: En l’ actualitat l’entitat no desenvolupa cap activitat

Auditoría de comptes del Consorci Urbanístic Platja de Palma

Contractació
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No s'ha registrat activitat contractual

Registre de Convenis i Acords
No s'han registrat Convenis

Període mitjà de pagament
proveïdors

: No apareixen dades d'aquest Consorci, ja que no té activitat amb

