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Jordina Freixanet, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana–Acord Municipal, en 

nom i representació del grup, presenta al Ple d’aquesta Corporació que se celebrarà al juliol 

del 2020, la següent 

 

MOCIÓ EN RELACIÓ A LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA 

ESPANYOLA 

En les darreres dècades, la monarquia espanyola ha estat una de les monarquies europees que 

s’ha caracteritzat més pels seus escàndols que pel seu paper institucional. Especialment 

aquells afers que envolten la figura de Joan Carles I. Ara, i en plena crisi sanitària i social que 

viu el país arran de l’emergència del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI 

admeten sense vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. 

Són especialment greus els diferents casos de corrupció, frau fiscal i blanqueig de diners dels 

quals s’ha tingut coneixement i que afecten directament el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. 

El passat 3 de març, el diari suís La Tribune de Genève feia pública la investigació de la Fiscalia 

suïssa sobre una donació de 100 milions de dòlars del rei d’Aràbia Saudita al rei Joan Carles de 

Borbó, fruit de la seva intermediació en el contracte del tren d’alta velocitat a la Meca, un 

“pagament de comissions” que suposadament fou dipositat en un banc d’aquell país. 

Recentment, també la Fiscalia Anticorrupció espanyola ha remès al Tribunal Suprem les 

diligències obertes sobre un presumpte delicte de corrupció en transaccions internacionals en 

l’execució d’aquesta obra donada la condició d’aforat de Joan Carles de Borbó. 

Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual rei 

Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar-ho i netejar la 

seva imatge. El comunicat emès el passat 15 de març on Felip VI renuncia a l’herència del rei 

emèrit es va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la 

ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint. Tal és la 

maniobra, precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda per veure si la renúncia és possible, ja 

que, segons l’article 991 del Codi Civil, no és senzill renunciar a una sola part de l’herència. 

Exigim que quedin clars els orígens de la fortuna reial i s’arribi al fons de l’assumpte al voltant 

d’una monarquia corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita, la monarquia 

espanyola accepta l’origen poc net dels fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost 

públic. Esquerra Republicana de Catalunya ha instat la Comissió Europea a investigar aquest 

suposat cas de blanqueig de capitals i ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels 

Diputats per crear una comissió d’investigació que permeti investigar fins al final l’origen de la 

fortuna dels Borbons. La Constitució no pot ser una excusa per tapar de nou la corrupció de la 

monarquia.  
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Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords: 

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del 

franquisme. 

SEGON.- Recolzar la demanda al Congrés dels Diputats de la creació d’una comissió 

d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la 

Família Reial, així com dels seus còmplices i les seves possibles influències en la política 

diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita. 

TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa adreçada a denunciar l’opacitat de la 

monarquia espanyola i a favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa per 

aquesta.  

QUART.- Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles de Borbó en tot allò que 

afecta la ciutat de Lleida (nom de carrers, edificis, centres formatius, entre altres). 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats i a la mesa del Senat.  

 

 

Lleida, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

Jordina Freixanet 

Portaveu Grup Municipal ERC-AM 
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