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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

6327 Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, pel qual es consideren d’execució estratègica
determinats projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible, segons l’
excepció prevista en el primer paràgraf in fine de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la COVID-19, i d’altres que no s’executaran en el marc dels plans anuals
respectius, segons el darrer paràgraf de l’esmentat article 36.1

La lluita contra els efectes de la COVID-19 està posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per contenir i mitigar els efectes de
la pandèmia, especialment a partir de la declaració de l'estat d'alarma, duita a terme pel Govern central mitjançant el Reial decret 463/2020,
de 14 de març.

A les Illes Balears el Consell de Govern ha aprovat diversos decrets lleis per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
Entre d'altres, es pot esmentar el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

L'article 36.1 del Decret llei 8/2020 autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos integrants del fons per afavorir el turisme sostenible -
corresponents a projectes no executats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible dels anys 2016 a 2019- a les despeses i les
inversions que es considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i
potenciar la recuperació econòmica de les Illes Balears, amb excepció de la part d'aquests recursos destinada a finançar projectes aprovats en
el marc dels plans anuals del turisme sostenible l'execució dels quals es consideri estratègica o ja hagi donat lloc a compromisos jurídics o a
obligacions de pagament de l'entitat gestora del projecte davant terceres persones o entitats.

Mitjançant un acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020, es varen declarar que es consideraven d'execució estratègica determinats
projectes aprovats en el marc del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019, segons l'excepció prevista en el primer
paràgraf in fine de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. A més, l'acord esmentat es va prendre sens perjudici que es poguessin prendre altres acords posteriors que
consideressin d'execució estratègica altres projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible.

En aquest sentit, a més dels projectes ja considerats d'execució estratègica per mitjà de l'acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020,
les conselleries d'Hisenda i Relacions Exteriors i de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la base de la informació que tenen dels
projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible, consideren que determinats projectes d'aquests plans anuals han de ser
considerats d'execució estratègica (els quals estan relacionats a l'annex 1 d'aquest Acord), i d'altres que no s'executaran en el marc dels plans
anuals respectius (els quals estan relacionats a l'annex 2 d'aquest Acord), per la qual cosa és necessari que, per mitjà d'una proposta conjunta
de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, el Consell de Govern faci les
declaracions respectives, a l'efecte del que preveuen, respectivament, el primer paràgraf in fine de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020 i el
darrer paràgraf del mateix article 36.1. D'altra banda, la resta de projectes que consten relacionats a l'annex 3 (que es corresponen al seu torn
amb els que no estan inclosos en els annexos 1 i 2) poden seguir el seu curs, d'acord amb les condicions i els requisits resultants dels plans
respectius i les resolucions d'aprovació de cada projecte.

Atès tot això, el Consell de Govern  a proposta  conjunta, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de dia 10 de juliol de 2020, adopta, entre d'altres,  l'Acord següent:

Primer. Declarar que es consideren d'execució estratègica els projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible
que consten relacionats a l'annex 1 que s'adjunta a aquest Acord, segons l'excepció prevista en el primer paràgraf  de l'article 36.1 delin fine
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
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Segon. Declarar que no s'executaran en el marc dels plans anuals respectius els projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del
turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 2 que s'adjunta a aquest Acord, i per l'import que s'estableix en el mateix annex, segons
el darrer paràgraf de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020 esmentat abans, sens perjudici del seu finançament posterior a càrrec d'exercicis
futurs.

Tercer. Declarar que la resta de projectes que consten relacionats a l'annex 3 que s'adjunta a aquest Acord poden seguir el seu curs, d'acord
amb les condicions i els requisits resultants dels plans respectius i les resolucions d'aprovació de cada projecte, i l'import màxim que
s'estableix en el mateix annex.

 

Palma, 14 de juliol de 2020

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

 

 

ANNEX 1

Codi Títol Import

005-2019 Integració paisatgística d'elements patrimonials a la xarxa viària 583.483,79

011-2019 Reordenación del parque del velódromo 80.000,00

024-2019 Remodelació i Ampliació del Passeig Maritim de Magaluf 200.000,00

046-2019 Promoció de l'artesania i del producte local a Mallorca 600.000,00

088-2019 1ª Fase centro integral de Formació Professional d'hoteleria 237.000,00

095-2019 Rehabilitació i museïtzació de l'assentament fenici i la bateria de Costa de Sa Caleta 583.651,00

108-2019 Construcció centre d'esports nàutics 1.028.381,36

113-2019 #BGreenMenorca: Desenvolupament de l'ecoturisme a Menorca 750.000,00

118-2019 Projecte de reforma de l'Alberg de la Victòria 1.676.185,07

163-2019 Forlndoc-Formació i Incorporació de Doctors 850.000,00

025-2019 Millora competitivitat del sector turístic de les Illes Balears (parcial) 1.800.000,00

160-2019 Caixa de Música (parcial) 5.079.615,99

  13.468.317,21

 

ANNEX 2

Codi Títol Projecte Import

002-2016 Xarxa d'Estacions d'Investigacions de les Illes Balears (XEIIB). 1.630.922,00

023-2016
Nou dipòsit d'aigua osmotitzada i dipòsit de CO2 i instal·lacions auxiliars a la dessaladora de 
Formentera. 119.790,00

032-2016 Projecte de rehabilitació infraestructura hídrica per al consum humà al Parc Nacional de Cabrera. 70.000,00

034-2016
Projecte de millora en l'aprofitament, al PN de s'Albufera de Mallorca, de les aigües provinents de ses 
Fonts Ufanes. 135.000,00

036-2016
Projecte d'excavació, documentació, consolidació i adequació del jaciment arqueològic d'Es Figueral a 
la finca pública de Son Real. 78.339,65

052-2016 Rehabilitació de la Torre de defensa Rambla a Maó. 177.054,56

053-2016 Rehabilitació de la Torre de defensa de Sanitja, Es Mercadal. 250.116,41

064-2016 Projecte protecció Parc Natural Ses Salines. 699.717,19

037-2017 Smart park. 2.088.500,89
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Codi Títol Projecte Import

045-2017 Recuperació i rehabilitació de les cases de Can Morell a la finca pública Son Real. 494.760,00

060-2017
Fons per a la recuperació dels camins municipals de Banyalbufar, Bunyola, Sóller, Puigpunyent i 
Valldemossa, pla de xoc. 1.451.409,52

062-2017 Projecte de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus. 2.051.739,91

065-2017
Apadrina un molí. Aportació econòmica a la convocatòria de subvencions per a la restauració dels 
molins de vent d'extracció d'aigua del Pla de Sant Jordi de Palma, plurianual 2017-2019. 500.000,00

067-2017 Observatori de l'ús públic a la Serra de Tramuntana. Smart protected area. 1.000.000,00

091-2017 Adquisició Castell d'Alaró/Es Verger. 1.053.370,39

108-2017 Substitució parcial de la xarxa d'abastament d'aigua potable (Ferreries). 182.399,08

110-2017
Adquisició d'un terreny per a la construcció d'un Centre d'Interpretació de la Costa de Menorca i la 
Reserva Marina de Fornells. 1.614.221,35

112-2017
Adquisició dels 6 immobles que confronten amb el Claustre de Sant Diego (cr. Es Banyer 3 a 13 i cr de 
Ses Escoles 15. 841.266,00

119-2017 Rehabilitació de la finca Milà Nou per a la creació del centre d'interpretació del camp de Menorca. 1.749.912,22

074-2017
Projecte d'esbucament de tres xalets, adquisició de dues parcel·les i de restitució de la zona pública 
Llimpa-Santa Madrona a l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau. (Parcial) 221.117,72

036-2018 Camí del sud de Mallorca Tram el Toro Santa Ponsa (Parcial) 391.797,23

005-2018 Projecte de recuperació de l'hàbitat natural a l'embotelladora de Binifaldó. 503.941,87

042-2018 Millores al Parc de la Mar 955.958,64

044-2018 Millora de l'enllumenat de la primera línea de la Platja de Palma 2.500.000,00

048-2018 Projecte d'activitats i obres de rehabilitació i adequació del casat de Binicodrell 1.189.782,11

058-2018 Projecte  de  rehabilitació   de  les   dependències   del Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca 1.079.925,00

064-2018 Adquisició antiga església de Sant Josep. 321.108,91

065-2018 Parc prehistòric dels Closos. 1.149.684,01

072-2018 Centre d'interpretació i d'investigació del Parc Natural maritimoterrestre 1.033.000,00

075-2018 Arrels de les illes. 570.515,00

082-2018 Projecte de compra de la finca de la Tanca de Can Domènech 1.215.420,00

097-2018 Adquisició i restauració de la Torre des Verger 250.000,00

100-2018 Recuperació de l'olivar de la finca de Raixa 250.000,00

105-2018 Restauració  dels  vitralls  de  l'absis  i  de  les  cobertes dels contraforts de la Catedral d'Eivissa 499.538,29

114-2018 Extracció de xarxes perdudes a llocs emblemàtics. 550.000,00

117-2018 L'aigua, un bé escàs: ampliació i automatització de les xarxes de seguiment de recursos. 1.497.284,25

025-2019 Millora competitivitat del sector turístic de les Illes Balears (Parcial) 1.000.000,00

160-2019 Caixa de Música (Parcial) 2.000.000,00

007-2019 Creació d'un Banc d'ADN d'espècies marines 563.200,00

008-2019 Rehabilitació i adaptació del far de Capdepera com a base de la Reserva Marina 456.320,10

018-2019 Corredores Verdes de conexió entre la Platja de Palma i Sant Jordi 700.000,00

032-2019 Restauració d'orgues historics de Mallorca 400.000,00

040-2019 Projecte ampliació de la linia M1 estació UIB 10.007.320,71

045-2019 Illes Intel·ligents i segures 999.525,00

068-2019 Compra del solar de l'hospital vell de dalt vila 1.407.063,00

093-2019 Equipaments temporals per serveis d'emergencies i forces de seguretat del mar 500.000,00

094-2019 Parc Central Insular de Bombers d'Eivissa 100.000,00

132-2019 Nou centre integrat de FP d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella 3.190.493,00

133-2019 Reforma de la Sala Augusta - Conservatori de Música de Menorca 6.911.620,00

135-2019 Reforma del Pavello 7 del Quarter General Luque d'Inca - Museu 711.435,00

153-2019 Aplicació dels nous canals de comercialització basats amb innovació, tecnología i màrqueting 315.900,00
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Codi Títol Projecte Import

154-2019 Implantació d'un programa de Turisme Social entre Illes 400.000,00

155-2019 Impuls i potenciació de la connectivitat aèria de les Illes Balears 1.100.000,00

162-2019 Pla de seguiment de l'agenda 2030 a les Illes Balears 999.000,00

  62.129.469,01

 

 

ANNEX 3

Codi Títol Projecte Import

001-2016 Creació de l'Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB). 300.000,00

004-2016 Rehabilitació Patrimoni i dotació Convent de Sant Diego (Menorca). 884.693,28

007-2016 Creació del centre Formació Professional per a l'ocupació nàutica. 2.968.460,00

009-2016
Conservació del patrimoni cultural i natural de les explotacions agràries ubicades en espais naturals 
protegits. 500.000,00

010-2016 Pla de monitorització de la posidònia. 130.000,00

011-2016 Programa de Reserves Marines de les Illes Balears. 1.260.000,00

012-2016 Prova pilot: infiltració d'aigua depurada per recuperació d'aqüífers sobreexplotats. 850.000,00

013-2016 Geoturisme balear. 415.000,00

015-2016
Millora, automatització i implantació de noves estacions d'aforament a la xarxa hidrogràfica de les Illes 
Balears. 762.500,00

016-2016 Projecte d'ampliació i remodelació EDAR Porreres. 2.662.000,00

017-2016 Projecte de remodelació i millora EDAR Camp de Mar. 3.484.804,61

019-2016
Remodelació de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sóller per a l'aprofitament dels 
recursos hidràulics del torrent Major i adequació del sistema de clorat del dipòsit. 285.460,18

020-2016 Projecte d'execució d'un dipòsit a Son Sitges (Sa Marineta). 3.267.000,00

021-2016 Projecte de conducció "Maria de la Salut - Petra". 12.447.922,93

022-2016
Projecte de substitució i instal·lació de vàlvules a les conduccions que uneixen Son Sitges, Maria de la 
Salut i Santa Maria del Camí. 193.600,00

024-2016 Projecte de conducció des de la dessaladora de Ciutadella al dipòsit de Son Blanc. 583.630,36

025-2016 Projecte d'ampliació del dipòsit d'aigua de la dessaladora de Santa Eulària del Riu. 1.939.287,16

026-2016
Projecte de connexió de la planta dessaladora de Santa Eulària amb la xarxa de distribució en alta 
d'Eivissa. 1.939.287,16

030-2016
Projecte d'instal·lació de dipòsits d'aigua per a la lluita contra incendis forestals a zones d'alt valor 
ecològic. 400.000,00

031-2016 Projecte de senyalització dels espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000. 500.000,00

033-2016
Projecte d'obra al refugi de la casa de ses Collidores a la finca pública de Planícia en el paratge natural 
de la Serra de la Tramuntana. 475.742,00

035-2016
Obres de millora a les cases de Ses Figueroles: de l'oblit al centre de recuperació del ferreret i refugi de 
muntanya en el paratge natural de la Serra de la Tramuntana. 130.000,00

041-2016 Mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca. 1.243.790,79

045-2016 Nova seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 1.000.000,00

049-2016

Projecte per al desenvolupament d'una xarxa d'interpretació de la Serra de la Tramontana - Patrimoni 
Mundial amb el centre d'interpretació de Raixa com a centre de referència i la instal·lació i posta en 
marxa d'informació sobre els elements i valors que motivaren la declaració de la Serra de la 
Tramontana Patrimoni Mundial. 500.000,00

056-2016 Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls. 260.695,99
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Codi Títol Projecte Import

002-2017
Projecte d'obres de reforma de l'edifici "Ses porqueres de Galatzó" (Calvià) per al seu ús com a refugi 
d'excursionistes. 1.410.683,97

005-2017
Convocatòria competitiva per a la creació i consolidació de clústers del coneixement de les Illes 
Balears. 480.000,00

006-2017 Convocatòria de projectes competitius d'R+D. 3.040.000,00

007-2017
Patrimoni gastronòmic, cultural i natural, com a eixos de diversificació econòmica i de generació d'un 
nou posicionament turístic de les Illes Balears. 1.200.000,00

008-2017 Infraestructura de suport a emprenedors de base tecnològica programa #EMPRENBIT. 356.000,00

010-2017 La Serra de Tramuntana, vers un entorn forestal ben gestionat i energèticament eficient. 355.619,00

013-2017 Construcció dipòsit regulador de Jesús. 548.670,61

019-2017 Escola hoteleria Illes Balears a Eivissa. 4.500.000,00

020-2017 Mesures contra incendis. 2.500.000,00

021-2017 Agricultura ecològica. 750.000,00

022-2017 Cooperació i innovació. 1.500.000,00

024-2017 Paisatge agrari. 2.000.000,00

027-2017 Projecte per a la protecció i recuperació del medi natural de l'illa de Eivissa i la seva agro-biodiversitat. 2.642.244,09

028-2017
Centre integrat de formació professional en l'àrea de reparació d'embarcacions nàutiques al Port 
d'Alcúdia. 2.453.000,00

029-2017 Projecte d'ordenació de la costa de la badia de Portmany, des de Port des Torrent fins a Cala Gració. 10.199.663,38

032-2017 FUTURMed. Talent per a la medicina del futur. 1.212.000,00

033-2017 Projecte de recuperació i condicionament dels camins del bosc de Bellver. 904.133,78

034-2017 Projecte de rehabilitació i museïtzació de les Torres del Temple. 2.158.242,05

035-2017 Programa integral d'activació laboral. 1.500.000,00

039-2017 Tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears. 1.092.838,66

041-2017 Ampliació i millora tractament de l'EDAR d'Inca. 12.605.549,11

044-2017 Projecte de foment de la mobilitat elèctrica. 15.004.000,00

046-2017 Gestió i conservació dels espais naturals amb persones amb risc d'exclusió social. 549.400,50

053-2017 Col·lectors i emissari terrestre de l'EDAR d'Andratx. 2.009.485,65

054-2017 Son Fornés, centre d'investigació i documentació del patrimoni arqueològic. 500.000,00

059-2017 Conducció d'aigua Petra-Manacor. 515.146,34

069-2017 Atles submarí: cartografia de posidònia oceànica de les Illes Balears. 774.821,84

070-2017 Recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. 823.000,00

071-2017 Prats nets d'invasores. Controls d'espècies invasores a zones humides de les Illes Balears. 332.210,00

073-2017
Projecte de recuperació d'hàbitats i d'ordenació de l'ús públic del Parc Natural Marítim-Terrestre Es 
Trenc-Salobrar de Campos. 810.000,00

092-2017 Recuperació del sistema hidràulic de la finca pública Galatzó. 784.838,89

093-2017 Senyalització del Pla de Vies Ciclistes de l'illa de Mallorca. 370.678,00

095-2017 Disseny i implementació d'estratègies de control enfront Xylella fastidiosa. 1.050.000,00

096-2017 Cambreres de pis i salut. 897.589,00

098-2017 Programa de Reserves Marines de les Illes Balears. 1.090.000,00

105-2017 Menorca Territori Viu: Menorca Smart Island. 1.351.152,55

106-2017 Estació de desnitrificació (Maó). 624.916,80

113-2017 Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major. 493.262,91

114-2017 Projecte de dotació i reformes del nucli urbà de Sínia Riera. 393.149,49

116-2017 Electrificació pou de bombeig d'aigua potable al Camí de Biniparratx. 129.873,76

118-2017 Recuperació i rehabilitació de les murades (Bastió des governador i Reial Alcàsser). 798.948,37

121-2017 Campanya d'informació i vigilància en espais de rellevància ambiental. 840.000,00
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Codi Títol Projecte Import

122-2017
Impuls de l'economia social i circular. Gestió sostenible dels residus turístics i creació de llocs de feina 
per a persones amb risc d'exclusió. 700.000,00

097-2017 Creació del Museu del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca. 1.765.174,15

074-2017
Projecte d'esbucament de tres xalets, adquisició de dues parcel·les i de restitució de la zona pública 
Llimpa-Santa Madrona a l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau. (Parcial) 37.000,00

002-2018 Talent plus. Produint salut, generant valor. 1.322.690,09

004-2018 Millora de l'accessibilitat i dels observatoris de les albuferes de les Illes Balears 718.740,00

007-2018 Programa de foment de l'ocupació per a persones aturades de llarga durada 3.500.000,00

015-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 125.840,00

016-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 58.080,00

018-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 67.760,00

020-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 181.500,00

025-2018 Paisatge agrari. 4.000.000,00

028-2018
Electrificació de la flota del cicle de l'aigua dels municipis membres de la Xarxa d'Aigües Públiques de 
Mallorca 36.905,00

038-2018 Adquisició de l'edifici Sa Tanca 1.650.000,00

041-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 764.720,00

046-2018 Adquisició de la zona rústica de la Marina de s'Ermita. 298.094,00

054-2018
Electrificació  de  la  flota  del  cicle  de  l'aigua  dels  municipis  membres  de  la  Xarxa d'Aigües 
Públiques de Mallorca 310.970,00

066-2018 Projecte de transició energètica dels vehicles de transport de mercaderia i viatgers 1.998.330,58

067-2018 Generació de demanda de segments estratègics turístics de les Illes Balears. 1.200.000,00

068-2018 Projecte de conversió de les pedreres de Sa Raval Vella d'Es Castell 748.022,87

070-2018 Cartografia dels hàbitats terrestres. 785.000,00

071-2018 Som posidònia. Senyalització i comunicació del paisatge submarí. 391.104,00

076-2018 Programa de millora del paisatge forestal en finques públiques. 620.125,00

078-2018 Sostenibilitat ambiental al Parc Nacional de Cabrera. 953.998,00

086-2018 Projecte d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres. 2.075.347,49

087-2018 Promoció de 43 habitatges de protecció pública a Palma per a lloguer social. 6.308.871,00

088-2018 Promoció de 19 habitatges de protecció pública a Palma 3.409.380,00

089-2018 Promoció de 8 habitatges de protecció pública  a Palma 1.105.293,00

091-2018 Promoció de 54 habitatges de protecció pública a Inca 7.086.307,00

092-2018 Promoció de 5 habitatges de protecció pública a Palma 867.330,00

093-2018 Promoció de 24 habitatges de protecció pública a Calvià. 2.684.250,00

099-2018 Promoció  de  19  habitatges  de  protecció  pública  a  Eivissa  per  a  lloguer social 2.831.661,00

103-2018 Nova EDAR de Cala Portinatx 2.129.588,49

111-2018 Regulació de fondejos de s'Estany des Peix 652.154,00

118-2018 Millora de la qualitat als espais litorals de rellevància ambiental amb persones en risc d'exclusió. 1.500.000,00

036-2018 Camí del sud de Mallorca Tram el Toro Santa Ponsa (Parcial) 1.500.000,00

 Total 177.319.228,88
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