
 
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania corresponent,  la següent  
PROPOSICIÓ relativa a: 

 
 

EXTINCIÓ DEL DUCAT DE PALMA 
 
 

El desembre de 2011 i el febrer de 2013 aquest grup municipal ja va presentar a votació del 
Ple de l’Ajuntament propostes d’acord on literalment es demanava “Instar a la Casa Reial a 
la immediata retirada del títol honorífic de Duc de Palma de Mallorca a Iñaki Urdangarin i 
Cristina de Borbó”.  

Consideràvem que adoptar la nostra moció era imprescindible per restaurar la dignitat de la 
ciutadania. Era i és un insult als ciutadans haver de suportar dia rera dia veure associat el 
nom de la nostra ciutat a un cas de corrupció a causa de l’atribució del ducat a Iñaki 
Urdangarin i Cristina de Borbó. Malauradament, PP i PSOE el 2011, i el PP el febrer de 
2013, varen votar en contra de les nostres mocions.   

Ara bé, després de les darreres resolucions judicials, que significaran que Iñaki Urdangarin i 
Cristina de Borbó hauran de seure a la banqueta a un judici acusats de malversació de fons 
públics i delicte fiscal, pensam que la situació és ja del tot insostenible. La ciutadania està 
indignada amb la corrupció del matrimoni Urdangarin-Borbó i no pot suportar més temps que 
ostentin un “ducat” amb el nom de la nostra ciutat.  

L’Ajuntament de Palma no pot quedar al marge d’aquest sentiment absolutament 
generalitzat i ha de prendre la iniciativa per subsanar un fet que afecta greument a la dignitat 
dels ciutadans i el bon nom de la ciutat. També hem vist aquests dies com el rei Felip ha 
manifestat públicament i solemnement el seu compromís en la lluita contra la corrupció. 
Pensam que aquest compromís verbal també s’hauria de traduir als fets per tenir un mínima 
credibilitat.     

Per tot això, des de MÉS per Palma proposam al Ple de l'Ajuntament de Palma l'adopció de 
la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

El Ple de l'Ajuntament acorda instar la Casa Reial a derogar el RD 1502/1997, de 26 de 
setembre, pel qual es concedeix la facultat d’usar el títol de Duquessa de Palma de 
Mallorca a SAR la Infanta Cristina. 

 
Palma, 30 de desembre del 2014 
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