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Les Illes Balears, la Comuni-
tat Autònoma amb major 

índex de corrupció de l’Estat 
A les Illes Balears s’han investigat judicialment 39 
casos de corrupció (durant el període 2001-2014). 

En termes relatius, som la Comunitat Autònoma de 
l’Estat amb el major índex de corrupció (35 casos per 
milió d’habitants) GRÀFIC 1, i la sisena comunitat amb 
més casos, en termes absoluts (un total de 39) 
GRÀFIC 2, per darrere d’Andalusia, Galícia, País 
Valencià, Madrid i Catalunya.

Els partits més corruptes de 
l’Estat, amb diferència, són el 

PP balear i UM
Els partits polítics d’arreu de l’Estat amb més casos de 
corrupció (dades absolutes) són el PP i el PSOE-PSC, 
seguits per CiU, IU-ICV, Unió Mallorquina, Coalició 
Canària i el PNB. Si el PP balear fos un partit amb 
entitat pròpia estaria en tercera posició, empatant amb 
CiU.

39 casos de corrupció
política a Balears

Durant el període 2001-2014 s’han investigat a les Illes 
Balears un total de 39 casos de corrupció en els quals 
estan implicats representants polítics. Alguns han 
acabat amb condemnes, d’altres s’han arxivat, i n’hi ha 
que encara estan oberts, en fase d’instrucció o 
pendents de judici.

500 imputats per corrupció 
Es calcula que en el moment àlgid de l’explosió 
d’investigacions judicials per presumpta corrupció 
(entre 2006 i 2013) hi ha hagut fins a 500 imputats a les 
Illes Balears en els diferents casos. En aquest període, 
el nombre de causes obertes simultàniament als jutjats 
ha oscil·lat entre 20 i 30.

16 anys de presó
La pena més alta imposada, per ara, a un càrrec polític 
de les Illes Balears és de 16 anys de presó. Va ser la 
condemna que va rebre l’exconseller de Comerç, 
Indústria i Energia del Govern del PP de Jaume Matas 
(2003-2007), Josep Juan Cardona, arran del judici pel 
cas Scala, també conegut com ‘cas Cola-Cao’.

especial
corrupció
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Les Illes Balears són la Comunitat 
amb major índex de corrupció 

Catalunya té només 5 casos de 
corrupció per milió d’habitants 

Índex de corrupció per Comunitat Autònoma 
(Casos per milió d’habitants) 

(1984-2013)

GRÀFIC 1

Andalusia és la comunitat autònoma amb major nombre de casos 
de corrupció, a gran distància de Galícia i País Valencià

Font: Veure annex
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Andalusia és la Comunitat 
amb més casos de corrupció 

Nombre de casos de corrupció per Comunitat Autònoma 
(1984-2013) 

GRÀFIC 2
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El PP, amb 226 casos, és el partit polític que ha acumulat més 
casos de corrupció 
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El PP és el partit amb més 
casos de corrupció 

Nombre de casos de corrupció per partit 
(1984-2013) 

GRÀFIC 3

Font: Cercle Català de Negocis
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Ara bé, quan calculam l’índex de corrupció dels partits (els casos de corrupció per milió d’habitants) ens trobam que el 
partit més corrupte de tot l’Estat és el PP balear, amb 24,4 casos per milió d’habitants. En segon lloc queda UM, amb 
14,9 casos, i en tercer lloc el PP en l’àmbit estatal, amb 4,8 casos, seguit de prop per CC (4,7), el PNB (4,6), el PSOE-
PSC (4,5) i CiU (3,4).

Índex de corrupció dels partits (casos per milió d’habitants) GRÀFIC 4
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L’Estat ha encobert la corrupció, indultant més de 230 polítics i 
funcionaris públics corruptes 

Font: Boletín Oficial del Estado, http://www.elindultometro.es/indultos.html 

Indults a polítics o funcionaris corruptes 
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Aznar Zapatero Rajoy Total 

L’Estat ha encobert la corrup-
ció: més de 230 corruptes 

indultats
Els governs d’Aznar, Zapatero i Rajoy han indultat més 
de 230 polítics i funcionaris públics corruptes.
(GRÀFIC 5).

El problema que més preocu-
pa als mallorquins (60,8%) és 

acabar amb la corrupció 
En aquests moments, el problema que més ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca consideren important per al seu 
futur és acabar amb la corrupció política: un 60,8% dels 
mallorquins i mallorquines considera que aquest és un
problema important.

GRÀFIC 5

Font: Cercle Català de Negocis
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CAS: CINTES
PARTIT: PP
ANY: 2006

Antoni del Olmo va ser batle de Santa Margalida, pel 
PP, entre els anys 1997 i 2007. Va estar implicat en 
diversos casos de presumpta corrupció. El més polèmic 
va ser el cas Cintes, originat arran d’una investigació de 
Diario de Mallorca, que va publicar l’any 2006 una 
gravació en què apareixia la veu del llavor batle parlant 
amb un interlocutor a qui presumptament li lliurava 
6.000 euros d’una comissió il·legal per un favor urba-
nístic. El cas va ser investigat per la justícia i finalment 
va ser arxivat perquè tant del Olmo com el seu interlo-
cutor es varen negar a sotmetre’s a una prova de veu. 
Tot i això, el cas va precipitar el seu declivi polític. Del 
Olmo també va estar imputat en el cas Cavallistes. Va 
dimitir com a batle el gener de 2007, enmig de les polè-
miques judicials. 

CAS: ANDRATX
PARTIT: PP
ANY: 2006

El cas Andratx és potser el cas de corrupció urbanística 
a Mallorca que més repercussió ha tingut. Es va desta-
par l’any 2006, quan la Fiscalia Anticorrupció va impul-
sar la investigació de diversos delictes urbanístics que 
implicaven l’Ajuntament d’Andratx i el Govern, arran de 
denúncies del GOB i de diferents veïnats. Els tres 
principals implicats són el batle d’Andratx en aquell 
moment, Eugenio Hidalgo (PP), el director general 
d’Ordenació del Territori en el Govern de Jaume Matas, 
Jaume Massot (PP), i el zelador municipal Jaume 
Gibert, col·laborador amb la Fiscalia. Tots tres han estat 
condemnats i compleixen penes de presó.

CAS: DELICTES URBANÍSTICS A SANT JOSEP DE 
SA TALAIA
PARTIT: PP
ANY: 1992-2012

L’exbatle del municipi eivissenc de Sant Josep de sa 
Talaia, José Serra Escandell (PP), ha estat involucrat 
en diferents presumptes delictes urbanístics i ecològics. 
L’any 2007 va ser absolt d’un delicte de prevaricació 
per haver concedit, l’any 1992, una llicència il·legal per 
construir una mansió en una zona protegida del Puig 
d’en Serra (vulnerant la LEN). La resolució judicial esta-
blia que els fets, encara que provats, havien prescrit. 
Posteriorment, l’any 2012 Serra Escandell va ser jutjat 
per presumptes delictes urbanístics i de prevaricació 
per permetre, per omissió, vessaments en el Torrent 
d’en Fita, en una zona protegida (ANEI), fets que es 
varen produir l’any 2006. Ell va ser absolt, però el 
propietari de la finca va ser condemnat a 21 mesos de 
presó i una multa.

LLISTAT DE CASOS DE
CORRUPCIÓ A BALEARS

CAS: RABASCO
PARTIT: ASI-PP
ANY: 2001

L’any 2008, després de set anys d’instrucció, es va fer 
el judici al regidor d’ASI a Llucmajor, Joaquín Rabasco, 
al batle Lluc Thomàs (PP) i a l’exsecretària de la forma-
ció de Rabasco, María del Amor Aldao. Tots tres varen 
ser condemnats per delictes de corrupció relacionats 
amb el desviament de més d’un milió d’euros de les 
arques municipals a empreses vinculades a l’exregidor, 
que gestionava l’àrea d’Esports i Festes. Posterior-
ment, el Tribunal Suprem va absoldre l’exbatle Lluc 
Thomàs, i va rebaixar les penes a Rabasco i Aldao. 

CAS: RASPUTÍN
PARTIT: PP
ANY: 2004

El cas Rasputín va ser un presumpte cas de corrupció 
que va afectar a destacats membres el Govern del PP 
durant la presidència de Jaume Matas (2003-2007). El 
Govern va computar com a despesa oficial set entrades 
a un prostíbul de Moscou (anomenat Rasputín), on 
s’havia desplaçat una delegació del Govern per promo-
cionar les Illes Balears com a destinació turística. Els 
fets varen ocórrer el febrer de 2004. En fer-se públics, 
el Govern fa forçar la dimissió de Juan Carlos Alía, 
director gerent de l’IBATUR.

CAS: AJUDES/PINYATA
PARTIT: UM
ANY: 2006

El cas Ajudes, o Pinyata, investiga el presumpte desvia-
ment de milions d’euros per part del Consell de Mallor-
ca durant el mandat 1999-2003 en forma de subven-
cions cap a diferents associacions vinculades a UM. La 
principal imputada és Dolça Mulet, exconsellera 
d’Esports i Promoció Sociocultural del Consell sota la 
presidència de Maria Antònia Munar. El jutge Pedro 
Barceló va intentar arxivar el cas l’any 2008, però els 
recursos presentats per la Fiscalia Anticorrupció i pel 
PP (personat com a acusació particular) varen fer que 
l’Audiència de Palma reobrís la investigació el mes de 
desembre de 2010. 
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CAS: SCALA
PARTIT: PP
ANY: 2007

El cas Scala, també conegut com a ‘cas Cola-Cao’, va 
investigar una trama de corrupció que, a través del 
cobrament de comissions il·legals i la manipulació de 
contractes, va malversar més de 5 milions d’euros en el 
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes 
Balears (CDEIB) durant el Govern del PP de Jaume 
Matas (2003-3007). Almanco una part dels doblers 
malversats varen servir per finançar il·legalment el PP. 
La sentència (juliol de 2013) va condemnar 
l’exconseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep 
Juan Cardona, a 16 anys de presó, la pena més alta 
imposada, per ara, a un càrrec polític a les Illes Balears. 
També hi varen ser condemnats a presó l’exdirector 
general de Promoció Industrial, Kurt Viaene, l’exregidor 
del PP a Lloseta Felip Ferré i l’exgerent del CDEIB 
Antònia Ordinas (propietària de la famosa capsa de 
‘Cola-Cao’ que amagava els doblers malversats ente-
rrada en el seu jardí). 12 persones més varen rebre 
condemnes que no comportaven presó.

CAS: RODRIGO DE SANTOS
PARTIT: PP
ANY: 2008

Javier Rodrigo de Santos va ser tinent de batle i regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma amb el PP. 
L’any 2008 es va veure involucrat en un escàndol per la 
malversació de més de 52.000 euros públics en prostí-
buls i en drogues, cas pel qual va ser condemnat. 
Posteriorment, l’any 2009 també va ser condemnat per 
abusos sexuals a menors. Actualment col·labora amb la 
Fiscalia, a qui ha explicat el finançament il·legal de la 
reforma de la seu del PP a Palma, a través de les apor-
tacions de diferents empresaris.

CAS: TURISME JOVE
PARTIT: PP
ANY: 2008

El cas Turisme Jove va investigar delictes relacionats 
amb el desviament de prop de 300.000 euros d’aquest 
consorci públic durant el Govern del PP de Jaume 
Matas (PP). El gener de 2014 varen ser condemnats 
els 12 acusats en la causa. Tres d’ells varen rebre 
penes de 3 anys de presó: Juan Francisco Gosálbez, 
excap de serveis de Turisme Jove, Juan Francisco 
Gálvez, exdirector general de Joventut, i Damià Amen-
gual, exgerent del consorci. Les penes, que també 
comportaven multes i el retorn dels doblers malversats, 
varen ser fruit d’una confessió dels fets i de la 
col·laboració amb la Fiscalia.

CAS: EIVISSA CENTRE
PARTIT: PSOE 
ANY: 2007

El cas Eivissa Centre és un presumpte cas de corrupció 
comès a l'Ajuntament d'Eivissa i denunciat per 
l'exregidor socialista Roque López, que va aportar com 
a prova més de 12 hores d'enregistraments.
El cas va sortir a la llum pública el mes d'abril de 2007. 
Investigava l'adjudicació, per part de l'Ajuntament 
socialista de Vila, de les obres de rehabilitació del casc 
antic d'Eivissa, amb un pla que s'anomenà Eivissa 
Centre a la Promotora Brues per més de 120 milions 
d'euros. Segons el denunciant, el PSOE d'Eivissa havia 
de rebre a canvi 1,5 milions d'euros.
El jutge instructor del cas va imputar el llavor president 
del Consell d'Eivissa, diputat del PSIB i exbatle 
d'Eivissa, Xico Tarrés. El mes d’abril de 2014, després 
de vuit anys d’instrucció, es va arxivar el cas, ja que la 
Fiscalia no va considerar acreditat el delicte denunciat. 

SON OMS / METALUMBA
UM
2007

El cas Son Oms investiga la requalificació irregular dels 
terrenys del polígon industrial de Son Oms, a Palma, 
per incrementar-ne l’edificabilitat a canvi de comissions 
il·legals. La peça anomenada ‘cas Metalumba’ va 
concloure amb la condemna de l’exconseller 
d’Ordenació del Territori del Consell, Bartomeu Vicens 
(UM), a 5 anys i 11 mesos de presó i a tornar 1,7 milions 
d’euros a les arques públiques, després que aquest 
confessàs els delictes. La sentència també condemna-
va altres acusats, entre ells l’exvicepresident del Con-
sell, Miquel Nadal, a penes inferiors. Fruit de la 
col·laboració de Vicens amb la Fiscalia, l’any 2014 el 
jutge va imputar l’expresidenta del Consell, Maria Antò-
nia Munar, en aquest cas, acusada de cobrar 450.000 
euros per la requalificació del polígon.

CAS: FUNDACIÓ ILLES BALEARS-TORRE DE SANT 
ELM
PARTIT: PP
ANY: 2007

L’any 2007 l’Ajuntament d’Andratx, governat per un 
pacte progressista, va detectar presumptes irregulari-
tats en relació a fons que l’anterior equip de govern 
municipal del PP havia donat a la Fundació Illes 
Balears, presidida per l’expresident conservador 
Gabriel Cañellas. El febrer de 2012 el jutge va dictar un 
auto per arxivar la causa penal contra l’expresident i 
contra els exbatles Eugenio Hidalgo i Jaume Porsell 
(tots del PP). El text indicava que “no apareixia deguda-
ment justificada la perpetració del delicte”.



Especial Dossier Corrupció
8

CAS: NÓOS
PARTIT: PP
ANY: 2011

Nascut com a peça separada del cas Palma Arena, el 
cas Nóos ha estat la investigació judicial de presumpta 
corrupció que més tinta ha fet córrer durant els darrers 
anys. Es va iniciar el mes de novembre de 2011, quan 
Iñaki Urdangarín, duc de Palma i marit de la infanta 
Cristina de Borbó, va ser acusat de desviar fons 
d’administracions públiques de les Illes Balears i del 
País Valencià (gestionades pel PP) en benefici propi 
mitjançant l’Institut Nóos. El mes d’abril de 2014 Cristi-
na de Borbó va ser imputada pel jutge José Castro en 
la causa. Després d’un procés d’instrucció llarg i ple 
d’obstacles, el passat mes de desembre Castro va 
dictar l’auto d’obertura de judici oral contra 17 perso-
nes, entre d’altres Cristina de Borbó, Iñaki Urdangarín i 
Jaume Matas. S’enfronten a penes d’entre 8 i 26 anys 
de presó.

CAS: OVER MARKETING
PARTIT: PP
ANY: 2012

El cas Over Marketing és una altra de les peces separa-
des del cas Palma Arena (per tant, també en duu la 
instrucció el jutge José Castro). Investiga la contracta-
ció de l’empresa Over Marketing, vinculada a la trama 
Gürtel, per part de diverses conselleries del Govern del 
PP de Jaume Matas (2003-2007). Hi són imputats 
l’expresident Matas, l’exconseller d’Interior i exdelegat 
del Govern espanyol, José María Rodríguez (que va 
haver de dimitir per aquest càrrec arran de la seva 
implicació en el cas), i el cunyat de Matas i extresorer 
del PP balear, Fernando Areal, entre d’altres.

CAS: ÒPERA
PARTIT: PP
ANY: 2011

Una altra de les peces separades del cas Palma Arena 
és l’anomenat cas Òpera, que investiga l’adjudicació ‘a 
dit’ a Santiago Calatrava, per part de Jaume Matas, 
d’un avantprojecte de teatre de l’òpera a la Badia de 
Palma per 1,2 milions d’euros. L’obra no es va arribar a 
executar, i la Junta Electoral fins i tot va prohibir la 
presentació de la maqueta perquè coincidia amb la 
campanya de les eleccions de 2007. Hi varen estar 
imputats Matas, Calatrava i l’exconseller de Cultura, 
Francesc Fiol. Matas hi continua imputat.

CAS: PTM
PARTIT: PP-UM
ANY: 2008

El cas Pla Territorial de Mallorca investigava presump-
tes delictes vinculats a ‘pilotades urbanístiques’ que 
podrien haver suposat plusvàlues de 300 milions 
d’euros mitjançant la inclusió al PTM de les polèmiques 
Àrees de Reconversió Territorial (ART) que revaloraven 
terrenys arbitràriament passant-los a considerar urba-
nitzables. En el cas figuraven com a imputats, entre 
d’altres, l’exconseller de Medi Ambient en el Govern del 
PP de Jaume Matas i exdiputat, Jaume Font, 
l’exconseller d’Ordenació del Territori del Consell de 
Mallorca, Bartomeu Vicens (UM), i l’empresari Vicenç 
Grande. La causa va ser arxivada el mes de novembre 
de 2010.

CAS: BITEL 2
PARTIT: PP
ANY: 2008

L’exgerent de l’empresa pública Bitel durant el Govern 
de Jaume Matas (2003-2007), Damià Vidal, va ser 
condemnat el mes de desembre de 2012 per haver 
desviat 700.000 euros de les arques públiques. La 
condemna, a cinc anys de presó, multa de 60.000 
euros i a tornar al Govern els 700.000 euros desviats, 
va ser ratificada pel Tribunal Suprem i Vidal va ingres-
sar a la presó el mes de març de 2014.

CAS: PALMA ARENA
PARTIT: PP
ANY: 2008

La investigació judicial iniciada a partir del desfasament 
pressupostari de més de 60 milions d’euros (de 48 a 
110 milions) en la construcció del pavelló poliesportiu 
del Palma Arena durant el Govern de Jaume Matas 
(PP) és possiblement el cas de presumpta corrupció de 
més envergadura d’entre aquells que estan en marxa 
actualment, si hi comptam totes les peces separades 
que se n’han derivat (més de 25). La instrucció d’aquest 
cas és en mans del jutge José Castro, i té nombroses 
ramificacions, entre elles el cas Nóos (en què estan 
implicades Iñaki Urdangarín i la germana del rei, Cristi-
na de Borbó). La investigació va començar el mes 
d’agost de 2008, i hi ha més de 30 encausats, des de 
Matas fins a Urdangarín i la infanta Cristina.

El mes de març de 2012 Jaume Matas va ser condem-
nat a sis anys de presó per beneficiar amb doblers 
públics de manera irregular al periodista que li escrivia 
els discursos, Antoni Alemany, que també va ser 
condemnat. Posteriorment el Tribunal Suprem va 
rebaixar la pena de l’expresident a tan sols nou mesos, 
però tanmateix no va poder eludir la presó i hi va ingres-
sar a finals de juliol de 2014.
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CAS: FUNERÀRIA
PARTIT: PP
ANY: 2010

El cas Funerària va investigar diferents delictes relacio-
nats amb l’apropiació de 250.000 euros de l’Empresa 
Funerària Municipal de Palma per part de qui la va 
gestionar durant 18 anys (1989-2007), Òscar Collado 
(PP). També hi estan implicats l’exregidora del PP 
Marina Sans i diversos empresaris i proveïdors. Colla-
do va confessar els delictes a canvi de rebaixar la pena, 
i el mes de març de 2014 va ser condemnat a 3 anys de 
presó i a tornar els 250.000 euros malversats.

CAS: IBATUR
PARTIT: PP-UM
ANY: 2010

El cas IBATUR investiga un presumpte desviament 
milionari de fons públics i la manipulació de contractes 
a través d’aquesta empresa pública durant la darrera 
legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Algunes de 
les empreses privades beneficiades estan implicades 
en la trama Gürtel, com ara Over Marketing. En la 
causa hi han estat imputats l’expresident Matas, dos 
dels seus exconsellers (José María Rodríguez, 
d’Interior, i Joan Flaquer, de Turisme), a més de gerents 
i alts càrrecs de l’empresa pública i alguns empresaris. 
Posteriorment es va ampliar la investigació a l’etapa en 
què l’IBATUR va ser gestionat per UM (2007-2010). 
Arran d’això també hi varen ser imputats l’exconseller 
de Turisme, Miquel Nadal, i diversos alts càrrecs d’UM.

CAS: VOLTOR
PARTIT: UM
ANY: 2010

Les irregularitats en l’INESTUR durant el període 
2007-2010, en què va ser gestionat per UM, han provo-
cat la condemna de dos exconsellers de Turisme del 
Pacte, Francesc Buils i Miquel Nadal, que compleixen 
penes de presó. Hi queden prop de 60 persones impu-
tades en diferents peces separades. Els alts càrrecs de 
l’INESTUR varen desviar fons públics per afavorir 
determinades empreses i per pagar favors polítics, com 
ara els 13.000 euros que va cobrar l’exregidor d’UM a 
Sóller Tomàs Plomer per un treball fictici, a canvi del 
seu suport intern al partit.

CAS: CONTRACTES FICTICIS DE MAITE AREAL
PARTIT: PP
ANY: 2011

L’expresident Jaume Matas (PP) va ser condemnat el 
desembre de 2013 per suborn, i se li va imposar una 
multa de 9.000 euros, per haver demanat a un empre-
sari hoteler que simulàs un contracte fictici a la seva 
dona, Maite Areal. La sentència també obligava Matas 
a tornar 42.000 euros. Aquest mes de gener la defensa 
de Matas ha demanat al Tribunal Suprem l’absolució, 
al·legant que el delicte ha prescrit.

CAS: CANTERA DE CA N’ORVAI
PARTIT: PP-PSOE
ANY: 2009

L’any 2009 la Conselleria d’Indústria del Govern va 
dictar una ordre per paralitzar la cantera de Ca n’Orvai, 
també a Sant Josep de sa Talaia, per no tenir les llicèn-
cies necessàries i per envair terrenys d’un veïnat. El 
llavor batle, Josep Marí Ribas (PSOE), i la seva succes-
sora, Neus Marí (PP), varen incomplir l’ordre del 
Govern i el mes de desembre de 2012 varen ser impu-
tats per prevaricació pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 
d’Eivissa.

CAS: PEATGE
PARTIT: UM
ANY: 2009

El cas Peatge és un presumpte cas de corrupció que va 
sortir a la llum a Mallorca el mes de març de 2009, en 
relació al desviament de fons destinats al finançament 
de les obres de la carretera Ma-151 (Palma-Manacor), 
executada pel Consell de Mallorca. Varen ser detingu-
des 11 persones, entre elles dos funcionaris del Con-
sell. La Fiscalia va interposar una querella davant el 
Jutjat d’Instrucció número 5 de Palma contra Antoni 
Pascual (UM), conseller insular de Carreteres des de 
l’any 1999 i vicepresident del Consell, per presumptes 
delictes de corrupció.

CAS: BOMSAI
PARTIT: PP-UM
ANY: 2010

La investigació del cas Bomsai va dirigida a esclarir si hi 
va haver fons públics desviats a empreses particulars a 
través de CAIB Patrimoni durant el procés de construc-
ció de la nova seu de la Conselleria de Salut i del parc 
de bombers de Palma (d’aquí pren el nom de ‘Bomsai’). 
A la causa hi ha imputats l’exconseller d’Economia del 
Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis d’Ayreflor (PP), 
l’exconsellera d’Esports i Promoció Sociocultural del 
Consell de Mallorca, Dolça Mulet (UM), i diversos alts 
càrrecs del Govern de Jaume Matas, a banda de 
diferents empresaris.
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CAS: CLAVEGUERA
PARTIT: UM
ANY: 2011

Previsiblement el proper mes de juliol se celebrarà el 
judici del cas Claveguera, que investiga el presumpte 
desviament de fons públics des del Consell de Mallor-
ca, per valor de prop d’un milió d’euros, cap a empresa-
ris afins a UM. La principal acusada és l’exconsellera 
de Medi Ambient de la institució insular i exportaveu del 
partit regionalista, Catalina Julve, per a qui la Fiscalia 
demana 7 anys de presó. També hi seran jutjats altres 
càrrecs polítics del Consell, d’UM, i els empresaris amb 
els quals, segons els fiscals, es varen concertar per 
desviar els doblers públics.

CAS: MAR BLAU
PARTIT: PP
ANY: 2011

El cas Mar Blau investiga la presumpta connivència 
delictiva entre responsables de l’Autoritat Portuària de 
Balears i el grup Marsans per manipular almanco dos 
importants concursos durant la legislatura 2003-2007: 
el del Club Marítim de Maó i d’uns amarraments a Eivis-
sa. El cas va ser denunciat l’any 2008 per un membre 
del Club Marítim de Maó. En aquesta causa han estat 
imputats l’exconseller de Treball del Govern del PP de 
Jaume Matas, Cristòfol Huguet (per a qui la jutgessa va 
arxivar la causa l’any 2011), l’expresident de l’APB, 
Francesc Triay (PSOE), l’epresident del PP de Balears 
i del Consell de Mallorca, Joan Verger (PP), o 
l’expresident de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, entre 
d’altres.

CAS: OSSIFAR
PARTIT: UM
ANY: 2012

En el cas Ossifar s’investiguen diverses irregularitats a 
EMAYA (Ajuntament de Palma), en els contractes de 
contenidors soterrats, suposats concursos manipulats 
per adjudicar-los a determinades empreses i contracta-
cions suposadament il·lícites a l’Oficina Ciutadana, tot 
plegat per afavorir UM. Un exresponsable d’EMAYA 
‘penedit’ ha col·laborat amb la Fiscalia i ha denunciat 
presumptes delictes de suborn, malversació de fons 
públics, prevaricació... pels quals han estat imputades 
l’expresidenta i l’exgerent d’EMAYA, Cristina Cerdó i 
Malén Tortella (UM).

CAS: SES VARIADES
PARTIT: PP
ANY: 2010

L’any 2013 l’Audiència Provincial de Palma havia de 
jutjar Stella Matutes, empresària, exconsellera de Vies i 
Obres del Consell amb el PP i filla de l’empresari i exmi-
nistre Abel Matutes, pel cas Ses Variades. Estava 
acusada de negociacions prohibides a funcionaris, i va 
ser absolta (no va arribar a ser jutjada) perquè el delicte 
ja havia prescrit. Els fets es remunten als anys 2004 i 
2005, quan Matutes, com a consellera insular, va votar 
a favor de l’aprovació del Pla Territorial Insular que 
afectava uns terrenys en els quals ella tenia interès 
“personal directe i familiar”, segons va advertir 
l’Audiència en l’auto d’obertura de judici oral. El batle de 
Sant Antoni de Portmany, José Sala (PP), també estava 
imputat en el cas, tot i que l’Audiència no el va dur a 
judici. Tanmateix, va haver de renunciar a la seva candi-
datura al Consell d’Eivissa a les eleccions de 2011.

CAS: PÍCNIC
PARTIT: UM 
ANY: 2011

El cas Pícnic investiga una trama que presumptament 
contractava a través d’organismes de l’Ajuntament de 
Palma persones que realment treballarien per a UM. 
Durant l’operació policial posada en marxa el mes de 
febrer de 2011 es va escorcollar la seu del partit regio-
nalista a Palma, i es va detenir la llavor regidora a 
Palma d’UM, Cristina Cerdó, i l’exconseller de Esports i 
Joventut, Mateu Cañellas, també d’UM. A més, una 
desena de càrrecs d’aquest partit a l’Ajuntament de 
Palma hi estan imputats pel presumpte desviament de 
més d’un milió d’euros. El cas està en mans del Jutjat 
d’Instrucció núm. 8 de Palma.

CAS: CITUR (OPERACIÓ XORIGUER)
PARTIT: PP
ANY: 2011

El cas Citur, que investiga la presumpta manipulació de 
concursos per afavorir a determinades empreses des 
de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Ciutadella, va 
començar amb l’anomenada “Operació Xoriguer”. 
L’operació es va saldar amb sis detinguts, entre ells 
l’exbatle Llorenç Brondo (PP), l’exregidor de Turisme, 
Gabriel Cardona, i l’expresident del Consorci Pla Mirall, 
Avel·lí Casasnovas. Posteriorment va ser imputada en 
el cas la llavor secretària general del PP de Menorca, 
Antònia Gener. El cas encara està en fase d’instrucció.
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CAS: MARIVENT
PARTIT: PSOE
ANY: 2013

El cas Marivent investiga un suposat frau continuat 
comès per l’empresa concessionària de la neteja del 
Palau de Marivent, a Palma. L’exconseller de Presidèn-
cia del Govern de Pacte, Albert Moragues (PSOE), hi 
està imputat. Moragues, que va tramitar la concessió 
administrativa, va ser la mà dreta de l’expresident Fran-
cesc Antich. Se suposa que la companyia privada va 
manipular el nombre de treballadors destinats a la plan-
tilla estipulada per contracte per desenvolupar tasques 
a Marivent.

CAS: SON ESPASES
PARTIT: PP
ANY: 2014

La Fiscalia Anticorrupció va obrir l’any 2012 unes 
diligències informatives (una investigació no judicial) 
per esclarir si es varen cometre delictes en l’adjudicació 
de l’hospital de Son Espases. L’exconsellera de Sanitat 
del Govern del PP de Jaume Matas, Aina Castillo, 
imputada en el cas Over Marketing, va confessar a la 
Fiscalia Anticorrupció que el president Matas li va orde-
nar manipular el concurs per a la construcció i explota-
ció de l’hospital de Son Espases. Arran de la transcen-
dència pública de la confessió, el Grup MÉS va propo-
sar la creació d’una comissió d’investigació parlamen-
tària sobre aquesta qüestió, que s’ha acabat constituint 
i que ha comptat amb les compareixences de nombro-
sos responsables polítics, càrrecs tècnics i empresaris. 
Les diligències de la Fiscalia continuen sent reserva-
des.

CAS: SEU DEL PP
PARTIT: PP
ANY: 2014

Arran de les diligències informatives de la Fiscalia 
Anticorrupció sobre les irregularitats en l’adjudicació de 
Son Espases, l’exregidor d’Urbanisme de Palma Javier 
Rodrigo de Santos (PP) va confessar als fiscals que la 
reforma de la seu del PP de Palma va ser finançada 
il·legalment, com a mínim en part, per la constructora 
Bruesa. L’extresorer estatal del PP implicat en la inves-
tigació judicial sobre la trama de finançament il·legal del 
partit, Luis Bárcenas, va confirmar, en la compa-
reixença davant la comissió d’investigació sobre Son 
Espases, la confessió de Rodrigo de Santos.

CAS: MINSER
PARTIT: UM
ANY: 2012

En el cas Minser s’investiga si aquesta empresa va 
pagar suborns a diferents responsables públics a canvi 
de contractes amb les administracions. Dos empresaris 
han confessat el pagament de comissions il·legals. El 
passat mes de desembre la jutgessa va dictar l’auto 
d’obertura de judici oral contra els principals acusats: 
l’expresident d’UM i exconseller d’Economia del Con-
sell, Miquel Àngel Flaquer, i l’exconseller de Turisme, 
Francesc Buils (UM). També hi seran jutjats empresaris 
i l’exgerent del consorci d’informàtica del Consell.

CAS: SENDERISME
PARTIT: PSM-UM
ANY: 2012

Alts càrrecs del PP en el Consell de Mallorca varen 
presentar l’any 2012 una denúncia contra els anteriors 
responsables de Cultura, del PSM, per una suposada 
malversació de fons públics a través de subvencions a 
l’entitat PAS-El Camí, que promou una via senderista 
pels països de llengua catalana. Arran d’aquesta 
denúncia, l’any 2013 varen ser imputats diferents 
responsables del PSM i d’UM de l’època del Pacte, 
entre ells l’exconsellera de Cultura del Consell i diputa-
da Joana Lluïsa Mascaró, que va renunciar al seu escó 
“per coherència” i per facilitar l’acció de la justícia, tot 
reivindicant la seva innocència i assenyalant el caràcter 
polític de la denúncia del PP. La causa s’ha arxivat per 
alguns dels implicats, però continua oberta la instrucció.

RÀDIO CALVIÀ
PP
2013

El cas Ràdio Calvià va saltar a l’opinió pública arran 
d’una operació el març de 2013 en què la policia judicial 
va escorcollar l’Ajuntament de Calvià en busca de 
documentació sobre la ràdio municipal. Una querella 
contra el batle Manuel Onieva i el seu predecessor, 
Carlos Delgado, per una quinzena de contractes de 
Ràdio Calvià que podrien amagar desviaments de fons 
públics.ió.
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CAS: TRENS
PARTIT: PSM-PSOE
ANY: 2014

El gerent de SFM amb el Govern del PP de Bauzá, 
José Ramón Orta, va denunciar a Fiscalia suposades 
irregularitats en la compra de vagons de tren durant la 
legislatura del Pacte 2007-2011. En aquest cas han 
estat imputats l’exconseller Biel Vicens i l’exdirector 
general de Mobilitat i portaveu de MÉS per Palma, 
Antoni Verger, entre d’altres exalts càrrecs de Mobilitat 
i d’SFM del PSM i del PSOE. L’aparició d’informes 
tècnics i jurídics que avalaven la legalitat de la compra 
de vagons, i que havien estat amagats a la denúncia, 
va capgirar la investigació i Orta va haver de donar 
explicacions davant la jutgessa i la fiscal del cas. 
Davant la inconsistència de la denúncia, és possi-
ble que la jutgessa acabi arxivant el cas.

TOTAL: 39 CASOS
PP: 21 CASOS
UM: 8 CASOS

PP-UM: 4 CASOS
PSOE: 2 CASOS 
ASI - PP: 1 CAS

PP - PSOE: 1 CAS
PSM - PSOE: 1 CAS

PSM - UM: 1 CAS


