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PROPOSTA D’ACORD A LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000020 Sobre les actuacions de la monarquia i del 
rei Joan Carles I i la consulta popular sobre la forma d'Estat.
Tràmit  relacionat: Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Sant 
Vicenç en  Comú-Podem sobre  les  actuacions  de la  monarquia  i  del  rei  Joan 
Carles I i la consulta popular sobre la forma d'Estat..

La sortida del rei emèrit Joan Carles I del Palau de la Zarzuela el 2 d'agost de 
2020 i la seva posterior fugida als Emirats Àrabs Units, no és un tema personal,  
sinó que afecta la pròpia democràcia i a la prefectura de l'Estat. És també un 
indicatiu de l'obscurantisme de la Casa Reial durant més de quaranta anys.

Queda evidenciat que el rei emèrit va tenir una vida personal poc exemplar: va 
estar implicat en dubtoses operacions financeres i que alguns dels seus "amics" 
van acabar jutjats o a la presó, van ser poc difoses la seva implicació en les 
comissions de Kio, així com la compra de petroli a països àrabs (declaracions del  
propi conseller delegat de CAMPSA), la venda de Banc Saragossà a Barclays etc.

Informativament, la monarquia va estar blindada i no hi va haver un control de la 
mateixa, com a institució, per part dels mitjans de comunicació, donant lloc a una 
autèntica impunitat, com assenyalava el periodista Iñaki Gabilondo: “Evidentment 
es  va  produir  una  complicitat  amb  la  Prefectura  de  l'Estat  que  va  acabar 
proporcionant una impunitat que no va ser un encert. Es va acceptar de fet que la 
Direcció de l'Estat abanderava la idea de la nova realitat democràtica i tothom va 
decidir no posar-ho en qüestió. Un cop passat, veiem que allò va constituir un 
greu error de l'acció periodística mínima del control de les institucions ".

El rei emèrit Joan Carles recordava en els seus discursos de Nadal algunes línies 
d'actuació  que  haurien  de  seguir  els  càrrecs  públics:  «Treballar  perquè 
l'honradesa sigui regla de conducta inexcusable» (2009). «Fomentar l'exercici de 
grans  valors  i  virtuts  com  l'honradesa»  (2010).  «La  llei  és  igual  per  a  tots  i  
l'exemplaritat ha de ser un objectiu per als càrrecs públics» (2011). D’una manera 
similar ho feia Felip VI quan manifestava en la seva proclamació com a rei al juny 
de 2014: “La Corona ha d’observar una conducta íntegra, honesta i transparent”.  
Queda provat que aquesta conducta exemplar no s’ha produït per part de la Casa 
Reial.

El rei Joan Carles, com tots els ciutadans, té dret a la presumpció d'innocència,  
però aquest no és tema de debat. Respectant la presumpció d'innocència, el rei  
Felip VI li va retirar a la seva germana, la infanta Cristina, el títol de duquessa de 
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Palma pel seu comportament poc exemplar. El Ple de Barcelona de l’1 d'abril de 
2016 va aprovar per unanimitat, també amb el vot de PSC, PP i Cs, retirar tots els  
honors  i  la  Medalla  d'Or  de  la  ciutat  a  la  Infanta  Cristina.  I,  respectant  la 
presumpció d'innocència, el Ple de Palma de Mallorca va retirar per unanimitat el  
nom de Rambla dels Ducs de Palma el  8 de febrer  de 2013,  després de ser 
processada per delicte fiscal en el cas Nóos, abans del judici i sentència.

D'altra  banda,  no  estem  parlant  de  "presumptes"  irregularitats  o  il·legalitats 
comeses  pel  rei  Joan  Carles  I,  sinó  de  fets  provats  o  establerts.  És  un  fet 
comprovat que el rei Joan Carles va crear una estructura opaca en 2008, a través 
de la Fundació Lucum a Panamà per operar des d'un compte en un banc suís. És 
un fet establert que va rebre 64.800.000 d'euros en aquest compte, que procedia 
de l'Aràbia Saudita i no se sap en quin concepte. És un fet comprovat que el rei 
Joan Carles va lliurar personalment a Ginebra un maletí amb 1,9 milions de dòlars 
a l'administrador de la seva fortuna, Arturo Fasana, detingut el 2009 en el cas 
Gürtel,  perquè  ho  ingressés  al  banc  suís  Mirabaud,  segons  declaracions  de 
Fasana a l'octubre de 2018, davant el fiscal suís. És un fet provat que Felip VI 
coneixia l'existència de Lucum des de març de 2019; que ell mateix figurava com 
a segon beneficiari de la mateixa i que no va informar d'aquests fets ni a l'Agència 
Tributària ni a la ciutadania.

És un fet comprovat que Felip VI va aparèixer també com a tercer beneficiari de la 
Fundació  Zagatka,  amb seu  a  Luxemburg,  propietat  d'Álvaro  d'Orleans-Borbó, 
cosí del rei Joan Carles, que va pagar, entre altres despeses, els viatges del rei  
Joan Carles a avions privats.

Davant d'aquests fets, que el mateix Felip VI va reconèixer el 16 de març de 2020, 
després de la seva publicació a The Telegraph, va anunciar que renunciava a 
l'herència que li correspondria, sabent que no tindria efecte pràctic fins a la mort 
del rei Joan Carles i que retirava al seu pare 195.000 euros anuals que rebia de el 
pressupost  de  la  Casa  Reial.  Tot  això  s’està  investigat  pel  fiscal  suís  Yves 
Bertossa.

La mateixa Agència Tributària va denunciar aquests fets en el cas instruït pel jutge 
Diego de Egea i que ara, després del sobreseïment provisional, està en mans del  
jutge Manuel García Castejón, de l'Audiència Nacional. Així,  quan De Egea va 
sol·licitar  informació  a  l'Oficina  Nacional  d'Investigació  de  Fraus  (ONIF)  de 
l'Agència Tributària el 4 de setembre de 2018, va respondre a l'endemà: "Joan 
Carles de Borbó no ha presentat declaració informativa sobre els béns i drets, i va 
afegir: "Tampoc hi ha evidència que el Rei emèrit tingués comptes a l'exterior". És 
un fet comprovat que el rei Joan Carles no ha complert amb la declaració especial  
del Model 720, obligatori des de 2013 per prevenir el frau fiscal.

Després  de  51  anys  del  nomenament  de  Joan  Carles  Borbó  pel  dictador 
Francisco  Franco  s’ha  demostrat  que  la  monarquia  és  incompatible  amb  un 
sistema democràtic- És un règim de per vida i hereditari, que no té en compte la 
voluntar popular perquè el rei, com a cap d’Estat, no és escollit pel poble en una 
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elecció  democràtica.  Cal  una  ruptura  democràtica  d’aquest  sistema  i  hem de 
decidir el nostre futur. Partint de l’existència d’una realitat plurinacional, cal iniciar 
processos  constituents  en  les  nacions  de  l’Estat,  perquè  la  ciutadania  pugui 
decidir sobre el model polític i  institucional territorial i triar la forma d’Estat. Un 
principi democràtic, el que el poble decideixi, que cal aplicar per decidir si el poble 
vol continuar vivint en un país monàrquic o vol instaurar la III República.

Han estat molts els Ajuntaments i les institucions públiques que han retirat les 
distincions al rei Joan Carles I o que n’han demanat la seva retirada. La retirada 
del bust de Joan Carles I a Barcelona, la retirada del retrat del rei de la sala de  
Govern  de la  Comunitat  Foral  de Navarra  o la  petició  del  Diputat  Basc Odón 
Elorza a Felip VI per a que retirés el títol vitalici de rei emèrit al seu pare Joan 
Carles I, en son exemples.

És  clar  que,  tot  i  els  seus  discursos,  l'actuació  del  rei  Joan  Carles  I  no  és 
exemplar, ni honesta, ni legal, ni transparent. 

Aquest grup municipal proposa a la Comissió Informativa General la deliberació 
del següent:

ACORDS

1.-  Instar  Joan  Carles  Borbó  que  retorni  al  patrimoni  de  l'Estat  les  partides 
econòmiques que ha rebut del Pressupost de la Casa del Rei des de 2008, des 
que es va tenir coneixement de la constitució de la Fundació Lucum i l'obertura de 
comptes opacs a l'exterior.

2.- Instar el Govern de l’Estat a que es constitueixi una Comissió que investigui 
sobre  els  ingressos  del  rei  Joan  Carles  en  concepte  de  comissions  i  altres 
activitats econòmiques durant tot el seu regnat; sobre els béns i patrimoni de tots 
els membres de la Família Reial, així com dels comptes en els bancs, alhora que 
es reingressi a les arques públiques tot el patrimoni aconseguit il·legalment.

3.- Instar el Govern de l’Estat a que prengui mesures per a la derogació del delicte 
d'injúries a la Corona del Codi penal, utilitzat per a restringir la llibertat d'expressió,  
així com l’anul·lació dels processos oberts per presumptes delictes d'injúries a la 
Corona i llibertat dels detinguts i presos.

4.- Instar el Govern de l’Estat a retirar a Joan Carles Borbó, per Decret, el títol de 
Rei.

5.- Instar el Govern de l’Estat a que doni una explicació sobre la seva participació 
en l'organització de la fugida del rei Joan Carles I el 2 d'agost, si hi va haver una 
despesa pública en l'organització de el viatge (avió, escorta etc.) i que en el futur 
no tingui cap tipus de partida pública per a les seves activitats privades.
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6.-  Instar  a  totes les administracions i,  en  particular,  a  l'Ajuntament  perquè la 
Comissió Municipal de Memòria Històrica i Democràtica, s'inclogui la retirada del 
Rei  Joan  Carles  I  de  les  Medalles,  carrers,  retrats,  plaques,  baix  relleus  i  
qualsevol tipus d'honor o distinció.

7.-  Instar  el  Govern  de l’Estat  perquè el  CIS inclogui  en  els  seus treballs  de 
recerca una valoració sobre la monarquia, les activitats dels reis Joan Carles i  
Felip i la preferència per la monarquia o la república.

8.- Instar el Govern de l’Estat a iniciar els processos necessaris per consultar els 
ciutadans i ciutadanes sobre la forma d'Estat: monarquia o república.

9.- Transferir aquests acords al Parlament de Catalunya, al President de Govern, 
a la Presidenta del Congrés dels Diputats i al President del Senat.

Sant Vicenç dels Horts, 3 de setembre de 2020

[Firma01-01]


		2020-09-07T13:04:09+0200
	MIGUEL COMINO HARO - 07/09/2020 13:04:09




