FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 03/05/21)

CONSORCI D’AIGÜES DE LES ILLES BALEARS (en extinció)

OBJECTE
L’objecte del Consorci és gestionar i promoure, dins la finalitat institucional pròpia, activitats per a la
captació, la potabilització -inclosa la dessalinització-, la regulació i la distribució de l’aigua; la
reutilització d’aigües residuals depurades, si escau, com també l’execució de les obres, les
instal·lacions, els serveis i les activitats de qualsevol tipus necessaris per al desenvolupament i el
compliment adequats dels seus fins, i, en especial, els següents:
a) La promoció i la construcció d’obres de captació i potabilització d’aigües, incloses les plantes
dessalinitzadores, i les relatives a la conducció, el transport, la regulació i la redistribució
d’aquestes aigües, tant per a usos agrícoles com industrials, sobretot d’abastament a la
població, com també les corresponents a les instal·lacions i els serveis connexos amb
aquestes.
b) L’explotació i la gestió, si escau, de les obres i instal·lacions esmentades, i també qualsevol
tipus d’actuació per conservar-les i mantenir-les, i, en general, per a explotar, gestionar i
distribuir adequadament l’aigua.
c) Les funcions i les actuacions que li encomanin les entitats que s’integrin en el Consorci,
directament o bé mitjançant les entitats o organismes que en depenen, amb competències i
funcions en la matèria, en el marc de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o dels
articles 4.1 n i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
segons el cas.
d) Qualsevol altra activitat que contribueixi a desenvolupar i complir l’objecte i la finalitat del
Consorci.

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

-

Acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2012 pel qual es crea el Consorci d’Aigües de
les Illes Balears, a partir de la fusió dels consorcis d’aigües de la Comunitat Autònoma amb
diversos ajuntaments de les Illes Balears (BOIB núm. 87 EXT. de 18 de juny)
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DADES DE CONTACTE
C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971 177658

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, els òrgans de direcció del Consorci es classifiquen en òrgans
de caràcter col·legiat (Assemblea General i Junta Rectora), i en òrgans de caràcter unipersonal (la
Presidència, les vicepresidències i la Secretaria).

RESPONSABLE
Òrgan directiu: Pendent de nomenament

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Nota: el Consorci d’Agües de les Illes Balears es constitueix, en 2012, mitjançant la fusió dels
Consorcis d’Aigües de: Algaida, de Andratx, de Artà, de la Bahía de Palma, de Banyalbufar, de Deià,
de Lloseta, de Llucmajor, de Mancor de la Vall, de Maria de la Salut, de Petra, de Puigpunyent, de
Pollença, de Sa Pobla, de Santa Maria del Camí, de Selva, de Valldemossa, de Ciutadella, de Maó, de
Es Mercadal, de Eivissa- Capital, de Sant Antoni de Portmany i de Formentera. Per tant, per dades
anteriors, s’han de consultar les del consorci que interessi.
Per això, per dades anteriors a aquesta data heu de consultar els dels consorcis que interessin.

Pressuposts
Actualment no té activitat pel tant no té pressupost per a l'exercici 2020.
Per a consultar l'estat de despeses del Consorci d'Aigües en relació als pressupostos d'anys
anteriors, clicau aquí i cerqueu a l’any que l’interessi.
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Els comptes anuals del Consorci d’Aigües de les Illes Balears
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
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 Consorcio de Aigües de les Illes Balears
Contractació
No s'ha registrat activitat contractual
Registre de Convenis i Acords
No s'han registrat Convenis
Període mitjà de pagament

