
 

 

 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 
RETIRAR LA MENCIÓ “DELS DUCS DE PALMA DE MALLORCA” A LA VIA 

DENOMINADA “LA RAMBLA” 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A l'Auto judicial de dia 7 de novembre de 2011 han quedat establerts tota una sèrie de 
seriosos indicis que indiquen que Iñaki Urdangarin, qui en l’actualitat ostenta el títol honorífic 
de “Duc de Palma de Mallorca”, s’ha pogut veure involucrat com a president de l’Instituto 
Nóos en presumptes delictes de falsedat documental, prevaricació, frau a l’administració i 
malversació de cabdals públics, en el marc d’uns convenis de col·laboració entre l’esmentat 
Instituto i el Govern de les Illes Balears per valor de més de 2,3 milions d’euros.  
 
A l’esmentat Auto judicial s’afirma l’existència d’indicis seriosos de, per exemple, que es va 
prescindir totalment del procediment de contractació administrativa, que no tots els serveis 
pactats als convenis es varen acabar realitzant o no es va fer amb la qualitat desitjable, com 
també que no existeix constància que parts importants de les sumes percebudes s’hagin 
aplicat als encàrrecs pactats.   
 
A més a més, han aparegut al llarg de tot el mes de novembre informacions en diferents 
mitjans de comunicació, algunes documentades, relatives a possibles transferències 
financeres a paradisos fiscals a través de l’entramat d’empreses a l’òrbita del Instituto Nóos 
o sobre l’aprofitament de la condició de membre de la família real per part d’Iñaki Urdangarin 
per establir contractacions, entre d'altres, amb diferents institucions i organismes públics. 
Qüestions aquestes que han generat una elevada alarma i indignació social.  
 
Davant tots aquests fets, des del grup municipal de PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma 
consideram imprescindible prendre mesures urgents per retirar tots els honors concedits a 
unes persones, Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, que s’han vist involucrades en uns fets 
amb indicis clars i constatats judicialment d’apropiació indeguda de fons públics. Mantenir el 
nom de “Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca” a la popularment coneguda com a “La 
Rambla” és en les actuals circumstàncies un autèntic insult als ciutadans de Palma. També 
consideram molt necessari extingir l’atribució del títol de “Ducs de Palma de Mallorca” a Iñaki 
Urdangarin i Cristina de Borbó, títol honorífic referit a una illa i una ciutat que encara lluiten 
per netejar la imatge de corrupció en què s’han vist immerses per l’acumulació de causes 
judicials que han condemnat o investigat fets de corrupció produïts principalment al període 
2003-2007. També consideram imprescindible, per salvaguardar la confiança dels ciutadans 
en les institucions, un compromís clar i rotund de retorn a les arques públiques dels doblers 
malversats si finalment se demostren els fets que ara s’estan investigant.         
 
 
 



 

 

 
 
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de 
Palma l’adopció de la següent 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. L’equip de govern durà a terme amb la màxima celeritat totes les tramitacions 

necessàries per recuperar com a nom oficial la denominació de “La Rambla” per a la 
via pública denominada en l’actualitat com a “Rambla dels Ducs de Palma de 
Mallorca”.  

2. Instar a la Casa Reial a la immediata retirada del títol honorífic de “Ducs de Palma de 
Mallorca” a Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó.  

3. Instar a Iñaki Urdangarin o Cristina de Borbó, o en el seu defecte a la Casa Reial, que 
donin davant l’opinió pública i amb la màxima urgència les corresponents explicacions 
sobre totes les circumstàncies que envolten les activitats de l’Instituto Noos, 
assegurant així mateix el retorn dels doblers públics pressumptament defraudats si 
finalment es demostra la manca de justificació de les despeses en el marc dels dos 
convenis ara investigats.     

 
 
 
 
 
Palma, 2 de desembre de 2011 
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Portaveu del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 
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