
 

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 

El mes de desembre de 2011 el grup municipal del PSM-IV-ExM va presentar una moció amb la 
proposta a l'Ajuntament de Palma de retirada de la denominació de “Rambla dels ducs de Palma de 
Mallorca” i el retorn a la denominació tradicional de “La Rambla” per denominar aquest popular espai 
públic de la nostra ciutat. I ho férem perquè ja llavors hi havia indicis clars de la participació d'Iñaki 
Urdangarin en uns fets de frau a l'administració i malversació de cabdals públics que feien 
insuportable per la ciutadania mantenir una denominació com la de “La Rambla dels Ducs de Palma 
de Mallorca”. Lamentablement PSOE i PP votaren en contra de la nostra moció. 

Actualment, després de més d'un any d'investigació judicial i després de l'aixecament del secret de 
sumari de la instrucció del cas “Noos” aquest mateix mes de gener de 2013, hem pogut conèixer 
documentació i Autos judicials que deixen encara més clars que fa un any alguns fets en relació a les 
activitats del “Instituto Noos”, fent absolutament insostenible no actuar des de l'Ajuntament de Palma 
per restaurar la dignitat de la ciutadania.  

En concret, a l'escrit del jutge instructor del cas, de dia 12 de maig de 2012, en que sol·licita una 
comissió rogatària per bloquejar els possibles comptes bancaris d'Iñaki Urdangarin al Principat 
d'Andorra, per exemple, han quedat establerts tota una sèrie de fets i proves molt contundents que 
senyalen Iñaki Urdangarin, qui en l’actualitat ostenta el títol honorífic de “Duc de Palma de Mallorca”, 
que s’ha pogut veure involucrat com a president de l’Instituto Noos 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 duts a terme 
els anys 2005 i 2006 per valor de més de 2,3 milions d’euros.  

A l’esmentat escrit judicial s’afirma que es va utilitzar l'Instituto Noos, com a entitat sense ànim de 
lucre, per captar fons públics i posteriorment desviar aquests fons públics cap a diferents societats 
mercantils, que formaven un entramat depenent de “Noos” i controlat per Iñaki Urdangarin i Diego 
Torres. Segons l'escrit judicial l'operativa era senzilla. Primer es fixaven per “Noos” uns preus 
totalment desproporcionats pels serveis que prestava a l'administració pública. Després de rebre els 
fons públics “Noos” simulava la contractació de serveis ficticis amb aquestes entitats mercantils 
dependents o facturats per imports superiors als serveis realment prestats, acabant d'aquesta forma 
els fons públics en mans de mercantils controlades per Diego Torres i Iñaki Urdangarin.  

També a l'escrit del Jutjat d'Instrucció nº 3 s'explica com l'Institut Noos, aprofitant la seva condició 
d'associació sense ànim de lucre, va rebre ingents quantitats de doblers públics eludint la llei de 
contractes de l'administració mitjançant la utilització fraudulenta de la figura del Conveni de 
Col·laboració. Es prescindia així totalment de la tramitació d'un expedient administratiu i per tant 
d'haver de plasmar aspectes bàsics com la justificació de la utilitat pública, l'estudi de viabilitat 
econòmica, la justificació de que els preus s'ajustaven als preus de mercat, etcètera. Ni tan sols 
havia als expedients factures que justificassin que els 2,3 milions d'euros públics s'havien destinat a 
l'objecte del Conveni. Tot això gràcies a la col·laboració necessària del president del Govern, Jaume 
Matas, el conseller Joan Flaquer, la consellera Rosa Puig i altres alts càrrecs del PP a la legislatura 
2003-2007. S'ha de tenir en compte l’aprofitament de la condició de membre de la família real per 



 

part d’Iñaki Urdangarin per establir contractacions amb diferents institucions i organismes públics 
entre d’altres.  

Tot plegat ha generat una elevada alarma i indignació social.  

Davant tots aquests fets, des del grup municipal de PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma, per 
restaurar la dignitat de la ciutadania de Palma, consideram inajornable prendre mesures per retirar 
tots els honors concedits a Iñaki Urdangarin, qui s’ha vist involucrat 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 conegud a com a “La Rambla” és en les actuals 
circumstàncies un fet que fa avergonyir i indigna a  una immensa majoria de la ciutadania de 
Palma.  També consideram imprescindible extingir l’atribució del títol de “Duc de Palma de Mallorca” 
a Iñaki Urdangarin, títol honorífic referit a una illa i una ciutat que encara hauran de treballar molt 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 grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de 
l’Ajuntament de Palma l’adopció de les següents 

PROPOSTES 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 “Duc de Palma de Mallorca” 
a Iñaki Urdangarin.  

3. Instar a Iñaki Urdangarin, o en el seu defecte a la Casa Reial, a assumir el compromís clar i 
contundent de retornar els doblers públics presumptament defraudats si finalment es 
demostra judicialment la manca de justificació de les despeses en el marc dels dos convenis 
ara investigats.  

 

Palma, 17 de gener de 2012 

 

 

 

 

 

Marisol Fernández Barrero 
Portaveu adjunta del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 

 

 


