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Des de l’inici de l’actual etapa 
històrica, que arrancà amb 
les eleccions de l’any 1979, el 

Consell de Mallorca com a institució de 
govern, administració i representació 
de l’illa, ha tractat de fer realitat les 
aspiracions dels ciutadans d’aquesta 
terra pel que fa a l’assoliment de 
quotes majors de benestar i prosperitat. 
Identificat com un «ajuntament 
d’ajuntaments», el Consell fa palesa 
la seva proximitat a les entitats locals, 
donant suport actiu als consistoris, 
especialment  aquells que representen 
els municipis més petits i, per tant, 
amb menys recursos. Al mateix temps, 
és la institució que recull directament 
el testimoni dels successius models  
d’autogovern a Mallorca, esdevenint, 
igualment, un element potenciador i 
dinamitzador de la nostra cultura i de la 
producció i la creativitat dels artistes de 
l’illa.  

Maria Salom
Presidenta del Consell de Mallorca



La seu principal del Consell 
de Mallorca és el Palau del 
Consell, un exemple de 

l’arquitectura neogòtica mallorquina. 
L’edifici fou construït per allotjar l’antiga 
Diputació Provincial entre finals del segle 
XIX i principis del XX. Aquesta construcció, 
que fou encarregada a Joaquín Pavía, 
suposà la remodelació total de l’edifici de 
l’antiga presó de la ciutat.
La façana està inspirada en la Llotja 
de Palma i destaca l’ornamentació de 
motius vegetals i animals fantàstics. Per 
a la construcció de l’edifici es va utilitzar 
la pedra viva i el marès, mentre que per 
a les seves escultures i ornaments es va 
recórrer a la pedra de Santanyí. 
De l’interior de l’edifici cal destacar la 
magnifica escala principal que 
condueix a la planta noble, la sala 
de sessions, i les espectaculars 
vidrieres. El vitrall de majors 
dimensions es troba a l’escalinata 
principal  i representa una 
al·legoria de les fonts de riquesa 
natural de les Illes Balears. A la 
sala de sessions, els quatre vitralls 
representen gestes històriques de 
la conquesta de Mallorca del rei 
Jaume I. 

El Palau del Consell

VisitEs guiadEs

El Consell de Mallorca organitza visites guiades gratuïtes per a 
grups amb l’objectiu de donar a conèixer la història de la institució 
insular i de l’emblemàtic edifici.

visites@conselldemallorca.net  
Tel. 971 219 741



ORGANIGRAMA 

Presidenta, 
Maria Salom
C/Palau Reial, 1. Palma.
Tel. 971 173 502 / 971 173 503

Vicepresident de Cultura Patrimoni i Esports, 
Joan Rotger
C/Via Roma, 1. Palma.
Tel. 971 219 501

Conseller de Presidència, 
Jaume Juan
C/Palau Reial, 1. Palma.
Tel. 971 173 504

Conseller d’Urbanisme i Territori, 
Mauricio Rovira
C/General Riera, 113. Palma.
Tel. 971 219 889

Consellera d’Hisenda i Funció Pública, 
Margalida Roig
C/Palau Reial, 1. Palma.
Tel. 971 173 986

Consellera de Medi Ambient, 
Catalina Soler
C/General Riera, 111. Palma.
Tel. 971 173 870

Consellera de Benestar Social, 
Catalina Cirer
C/General Riera, 67. Palma.
Tel. 971 760 950

Conseller de Cooperació Local, 
Bernardí Coll
C/General Riera, 111. Palma.
Tel. 971 173 825

Mes informació:


