
	  

	  
MOCIÓ	  DEL	  GRUP	  MUNICIPAL	  D’ERC	  PER	  DECLARAR	  
PERSONA	  NON	  GRATA	  A	  FELIP	  VI	  A	  VILAFRANCA	  
	  
Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne 
d’Espanya, representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix 
el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, 
 
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament 
allunyats de la igualtat entre ciutadans i de la democràcia, 
 
Atès que la monarquia espanyola va ser restituïda per la dictadura feixista del 
General Francisco Franco que va oprimir de forma salvatge la població de 
Catalunya i de la resta de l’estat, 
 
Atès que la monarquia espanyola ha fet de la seva posició privilegiada el seu 
modus vivendi atresorant una immensa fortuna de la qual no se sap la 
procedència, 
 
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-
la en audiència pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou 
president de la Generalitat de Catalunya, 
 
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític 
que viu Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una 
neutralitat institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la 
britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit, 
 
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament 
de Vilafranca els següents compromisos: 
 
1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre 
representant de la monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat 
que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya 
 
2.- Evitar participar com a Ajuntament de Vilafranca en qualsevol acció que 
suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola 
 
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial   
 
	  


