
PROPOSICIÓ-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ERC I JxCAT  

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 

 
 

ERNEST MARAGALL I MIRA, en la seva qualitat de Regidor-President del Grup 

d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, i ELSA ARTADI VILA, en la 

seva qualitat de Regidora-Presidenta del Grup de Junts per Catalunya a 

l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesten:  

 

La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les 

darreres dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena 

crisi sanitària i social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de 

possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. Les investigacions 

periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Joan Carles en 

què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de 

comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament 

d’armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla 

acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país que superaria 

els 2.000 milions d’euros.  

 

Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat, el rei emèrit 

anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.  

 

Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar 

que els Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat 

activa del Govern de l’Estat en aquesta operació de sortida clandestina, anterior 

en realitat al propi anunci de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida 

d’Estat” que per sí mateixa implica el reconeixement de capteniment irregular 

per part de l’actual dinastia monàrquica.  

 

Des de les més altes institucions de l’Estat, la Monarquia i el Govern Central, 

s’han vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que 

teòricament haurien de protegir i fer complir.  

 

Davant d’aquests fets, la ciutat i l’Ajuntament de Barcelona no poden restar 

impassibles. 

 

 

 



D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona formula la següent:  

 

PROPOSICIÓ – DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents 

acords:  

 

1. Iniciar els tràmits per retirar la Medalla d’Or de la ciutat, i de tota la resta de 

títols honorífics i reconeixements personals, al rei emèrit Joan Carles I.  

 

2. Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, 

segons la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946.  

 

3. Reprovar el Govern de l’Estat per la seva col·laboració necessària en la sortida 

del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro 

Sánchez, en una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa.  

 

4. Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions 

necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat en aquesta operació d’Estat 

de blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el rei 

emèrit.  

 

5. Instar al Govern de l’Estat i el Congrés de Diputats a implementar les 

reformes necessàries per poder:  

 

- Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les 

responsabilitats corresponents a les institucions, empreses i persones que 

s’hagin vist beneficiades o hagin sigut part activa.  

-  Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al 

Tribunal Suprem.  

-  Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les 

causes i sentències per aquests delictes.  

-  Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa 

Reial.  

-   Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.  

 



6. Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i els 

catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos 

amb qualsevol iniciativa per exercir el dret democràtic  

de la ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre el seu model d’Estat.  

 

7. Donar comptes a les institucions de la Unió Europea d’aquests acords, i instar 

a la Comissió Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat 

espanyol la deguda i estricta aplicació del Tractats que regulen les obligacions 

dels Estats en aquest àmbit.  

 

 
Barcelona, 26 d’agost de 2020 

 


