
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT  DE CONDEMNA A L’ACTUACIÓ DE JOAN CARLES DE BORBÓ I LA RETIRADA 

DE QUALSEVOL MENA D'HONOR O DE DISTINCIÓ. 

 

 Expressem la nostra profunda preocupació per la situació política creada per les greus 

acusacions de corrupció que pesen sobre el rei emèrit Joan Carles I que aprofitant-se de seu 

càrrec ha acumulat una gran fortuna. I, tan greu com l’anterior, és que hi hagi fugit, enmig d’un 

procés judicial, als Emirats Àrabs per viure una jubilació d’or amb tots els seus càrrecs i honors 

intactes. Fa anys en un dels seus discursos televisats, davant d’un assumpte que esquitxava 

també a la seva família, ell mateix va afirmar que tots els ciutadans i ciutadanes som iguals 

davant la llei. Ara sabem que, pel que sembla, no és així. En qualsevol altre cas, la justícia li 

hauria prohibit viatjar fora de l’Estat espanyol i li hauria retirat el passaport. 

 Atesa la inviolabilitat del Cap d’Estat que preveu la Constitució no és predicable a Juan Carlos 

de Borbó des del moment de la seva abdicació, és obligació dels Poders de l’Estat, en general, 

20/24 i de l’Advocacia de l’Estat, en particular, promoure actuacions judicials per investigar els 

possibles fets delictius comesos per aquest amb posterioritat al 19 d’octubre de 2014. 

Entenem que tot això ha tingut com a objectiu principal salvar la imatge de la Monarquia 

separant la figura de l'individu de la del càrrec. Intentant deslligar la figura del rei emèrit de la 

del seu successor, Felip VI. Això és impossible. Una institució com aquesta és unipersonal, no 

triada i hereditària, i està sobreprotegida de manera inacceptable des del punt de vista jurídic, 

de manera que el problema no el té una persona -que el té- sinó tota una institució no 

democràtica. 

 Joan Carles va arribar a ser rei per la voluntat de Franco. El dictador va imposar al poble la 

forma d’Estat. A la mort d’aquest no es va permetre al poble votar democràticament i de 

manera separada si desitjava monarquia o república al referèndum de la Constitució de 1978. 

En aquest llarg text enmig de molts altres temes referits a les desitjades llibertats es va 

incloure d’amagat la qüestió de la monarquia. És hora, 42 anys després de la consulta de la 

Constitució i amb una societat política, social i generacionalment molt diferent, i partint de 

l’existència d’una realitat plurinacional, cal que la ciutadania pugui decidir sobre el model 

polític i institucional territorial i escollir la forma d’Estat. Cal que la ciutadania pugui, de forma 

sobirana, pronunciar-se democràtica i lliurement en un referèndum clar si vol tenir una 

monarquia o vol instaurar la III República. Cal una superació democràtica d’aquest model 

d’Estat i poder decidir el nostre futur. Atès què tenint en compte tota la informació que hem 

conegut els últims mesos respecte de les actuacions del rei emèrit Joan Carles I amb la 

posterior fugida d’Espanya 

 

 

 

 



 
 

 Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Valles, a proposta del grup municipal de 

Mollet en Comu 

 acorda: 

 PRIMER.- Condemnar l’actuació de Joan Carles de Borbó Per la seva implicació en presumptes 

casos de corrupció investigats per les autoritats judicials suïsses, per no retre comptes de 

forma transparent sobre la seva actuació i per la fugida de l’Estat espanyol. Unes actuacions 

que confonen inviolabilitat amb impunitat i que són impròpies en un sistema democràtic. 

 SEGON.- Manifestar la necessitat de realitzar els canvis legislatius necessaris per regular 

l’exercici de les funcions del Cap de l’Estat i de la seva família, garantir la plena transparència 

en la seva actuació i la rendició de comptes, prohibir la realització de qualsevol activitat 

econòmica o d’intermediació per empreses i l’obertura de comptes a l’estranger i limitar la 

inviolabilitat del cap de l’Estat per evitar la impunitat davant fets delictius. Mitjançant els 

canvis normatius corresponents, és necessari que li sigui retirat a Joan Carles de Borbó el títol i 

els honors de rei i tots els privilegis que aquesta condició comporta. 

 TERCER.- Instar el Govern de l’Estat que es constitueixi una Comissió que investigui 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. 

 QUART.- Manifestar que el delicte d’injúries a la Corona és anacrònic i contrari al principi 

d’igualtat i atempta contra els drets a expressió i a informació, com ha establert el Tribunal 

Europeu de Drets Humans i que, en conseqüència, ha de ser eliminat del Codi Penal i s’anul·len 

els processos oberts i es posa en llibertat de les persones detingudes i preses.  

CINQUÈ.- Expressar que l’aforament establert per al rei emèrit i la família reial el 2014 és un 

privilegi i un intent de donar continuïtat al blindatge jurídic de què gaudia el rei emèrit abans 

de l’abdicació, quan aquest ja no exerceix cap funció pública. 21/24  

SISÈ.- Traslladar els presents acords la Casa del Rei, a la Vicepresidència del Govern i Ministeri 

de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, als grups polítics del 

Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

 

Mollet del Vallès,  19 d`octubre 2020 


