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A LA MESA DEL PARLAMENT

Anna Caula i Paretas, portaveu del Crup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i
Martí, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb el que estableix
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control
democràtic i el compromís contra la corrupció (tram. 300-00280/1 2).

MOCIÓ

El 3 d'octubre de 2017, Felipe de Borbón es va dirigir a l'estat espanyol per
intervenir en política, ultrapassant les seves funcions, condemnar els més de 2
milions de catalans i catalanes que dos dies abans van participar al referèndum
d'autodeterminació de Catalunya i assegurar que aquella acció s'havia situat
fora de la llei i fora de la democràcia. Felipe de Borbón no va mencionar la bru
tal repressió d'aquell dia en nombrosos col·legis electorals, i ni molt menys la
va condemnar, ans al contrari va encoratjar la repressió futura asseverant, en
tre d'altres, que "els poders legítims de l'Estat tenen la responsabilitat de ga
rantir l'ordre constitucional".
Un any més tard, diferents investigacions periodístiques demostraven com, en

les dates properes al referèndum «es va produir un buidat massiu dels diners
que les empreses públiques i administracions de l'Estat tenien als dos grans

bancs catalans.». També es detallava com l'estat va fer una guerra econòmica
contra Catalunya aquelles setmanes i s'explicava com la Zarzuela i la Moncloa
s'havien unit per forçar canvis de seus de bancs, grans empreses i multinacio
nals i estendre, així, una sensació de pànic. És a dir, un veritable «¡A por ellos!»
econòmic i financer encapçalat pel cap de l'Estat.
Abans d'això, l'Audiència de les Illes Balears, en la seva sentència.de 17 de fe
brer de 2017, va considerar provat que el gendre de l'anterior cap de l'Estat
espanyol i cunyat de l'actual, Iñaki Urdangarin, es va fer valdré de la seva posi
ció privilegiada com a membre de la Família Reial espanyola per tal de cometre
delictes de prevaricació i malversació de cabdals públics. Aquests delictes van
ser comesos mitjançant un entramat societari integrat, entre d'altres, per
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l'anomenada Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, de la qual
n'era vocal la seva esposa, filia de l'anterior cap de l'Estat espanyol i germana
de l'actual, Cristina de Borbón, i per la societat Aizoon, S.L, de la qual n'eren
socis tant el Sr. Iñaki Urdangarin com la Sra. Cristina de Borbón.
A més, durant l'any 2018 es va fer pública l'existència d'enregistraments amb
declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein. D'acord amb aquestes
declaracions, les activitats irregulars o delictives de persones vinculades a la
Família Reial espanyola no es limitarien a les jutjades en el procés judicial que
va donar lloc a la condemna del Sr. Urdangarin pels delictes de prevaricació i
malversació de cabdals públics, sinó que persones vinculades a aquesta família
en podrien haver comès d'altres que encara no s'haurien esclarit.
Que persones vinculades a la més alta representació de l'Estat espanyol hagin
pogut utilitzar la seva posició per a dur a terme activitats presumptament irre
gulars 0 delictives vinculades a la corrupció, en general, i en particular, que
aquestes persones, després del referèndum d'autodeterminació del primer
d'octubre, hagin dut a terme activitats destinades a forçar el trasllat del domi
cili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora del territori de Cata
lunya, és un assumpte greu i d'una rellevància pública indubtable. A més de la
possible responsabilitat penal, administrativa o comptable en la qual hagin
pogut incórrer aquestes persones, el Parlament, que representa el poble de
Catalunya, té l'obligació política d'investigar les activitats presumptament irre
gulars o delictives dutes a terme per persones vinculades a la Família Reial i a
la més alta representació de l'Estat espanyol.
En diferents ocasions i legislatures, la darrera fa tan sols uns dies, la Mesa o
una majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, han vetat la
possibilitat de crear una comissió d'investigació sobre activitats irregulars o
delictives vinculades al cap de l'estat actual o a l'anterior, al propi Congrés o al
Senat.
L'octubre de 2019 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i
nul·la la resolució, del 7 de març del mateix any, del Parlament de Catalunya,
en què es va aprovar la creació d'una comissió d'investigació sobre la monar
quia. La cambra catalana hi va donar llum verda amb els vots a favor de jxCat,
ERC, comuns i la CUP i els vots en contra de Cs, PSC i PP. La comissió tenia per
objecte investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades
a la família reial espanyola, incloses les destinades a "forçar el trasllat del do
micili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya des
prés de I'l -O.
D'aleshores ençà, el març d'enguany, en ple inici de la crisi pel Covid-19, es va
saber que l'antic rei Juan Carlos de Borbón havia rebut cent milions de dòlars
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d'Aràbia Saudi, els va ocultar en paradisos fiscals i va entregar una pañTa la"^
Sra. Sayn-Wittgenstein, segons la justicia suïssa. Felipe de Borbón va renunciar
públicament a una herencia tacada, un gest simbòlic sense cap validesa jurídi
ca, però a la vegada va reconèixer que coneixia l'existència d'aquesta fortuna
des de feia un any, sense haver-ho posat en coneixement de les autoritats ni
de la fiscalia, ni proposar cap reforma a la casa reial per evitar comportaments
similars. No ha col·laborat doncs, ni activa ni passivament, per desemmascarar
la presumpta xarxa de corrupció teixida per Juan Carlos de Borbón, i que im
plica a familiars que poden actuar de testaferros. A més, qualsevol institució
de de l'estat sospitosa d'encobriment ha de ser denunciada i investigada, da
vant els clars indicis que els serveis secrets han estat utilitzats per protegir la
reputació de Juan Carlos de Borbón en comptes d'investigar les irregularitats
comeses. És evident que la casa reial i totes les institucions han d'estar subjec
tes a l'escrutini i l'exigència i assumpció de responsabilitats.
Doncs res més lluny de la realitat, aquestes darreres setmanes, malgrat els
esforços de l'actual rei per distanciar-se de la fortuna opaca del seu pare, s'ha
sabut que "la lluna de mel" de Felipe de Borbón i Leticia Ortiz, un viatge de no
ces que es va considerar "secret", va costar gairebé mig milió d'euros que van
ser pagats per Juan Carlos, aleshores rei d'Espanya, i per l'empresari català Jo
sep Cusi, amic de la família reial, a través de la seva societat Navilot. Aquesta
societat, Navilot, va ser creada per l'advocat Javier Villalba Català, que hauria
treballat per als consells d'administració de més de cent empreses, incloent-hi
algunes de vinculades a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident de la
Generalitat, actualment a la presó acusat dels delictes de corrupció i blanqueig
de capitals i investigat per l'Audiència Nacional. De fet, Villalba Català havia
estat qualificat, temps enrere, en algunes, informacions periodístiques, de "tes
taferro de la família Pujol" per la seva participació en els negocis de Pujol Fer
rusola.
Aquests darrers dies s'han conegut diferents declaracions d'implicats a la justí
cia suïssa, i s'han revelat alguns documents secrets que han provocat la inves
tigació detallada de donacions milionàries a particulars i de cobraments de
desenes de milions d'euros, a través de fundacions pantalla i amb la signatura
del rei emèrit en la condició de primer beneficiari. En els estatuts d'una
d'aquestes empreses pantalla per ocultar una donació de més de 60 milions
d'euros de l'Aràbia Saudi al rei emèrit, es detallava que, en cas de defunció de
Juan Carlos, Felipe de Borbón "tindrà el dret de disposar de tots els actius de la
fundació, sense cap limitació".
Tots aquests fets, sumats entre d'altres a la clara condició històrica de la mo
narquia com a hereva de la dictadura franquista, han provocat que l'entitat
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Omnium Cultural hagi anunciat la presentació d'una quereliaLÍcíl#iwáF^^
rei emèrit, Joan Carles de Borbó, i que ha demanat a la justícia suïssa que li
bloquegi els comptes. Aquesta querella vol ser una denúncia popular contra la
monarquia espanyola i s'ha presentat davant la sala penal del Tribunal Suprem

per possibles delictes de frau a la hisenda pública, tràfic d 'influències i blan
queig de capitals.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya:
1. Considera incompatible amb la necessària exemplaritat pública i el
compromís contra la corrupció que ha de guiar les institucions al cap
davant de l'administració pública, que els poders de l'estat utilitzessin
l'impacte de la covid-19 com a cortina de fum per a tapar l'anunci de
l'existència d'un compte estranger nodrit per presumptes comissions ir
regulars cobrades pel cap d'estat emèrit.
2. Manifesta que, atesa la informació de la que es disposa en el dia d'avui,
la presumpta corrupció no es pot aïllar en una responsabilitat individu
al, sinó que ha afectat estructuralment a les principals institucions de
l'estat, amb el sistema d'opacitat i impunitat concertada amb el que
l'Estat Espanyol l'ha protegit des de que el dictador Francisco Franco va
designar a Joan Carles de Borbó com el seu successor el 22 de Juliol de
1969.
3. Denuncia l'acció concertada dels principals poders de l'Estat per inter
pretar la inviolabilitat establerta en la constitució espanyola en una im
punitat absoluta incompatible amb una democràcia plena I troba im

prescindible permetre que els diferents òrgans de representació política
d'arreu de l'Estat tinguin capacitat per a fiscalitzar, investigar i opinar
lliurement, conseqüentment:
3.a. Expressa el seu rebuig davant les interpretacions legals im
pròpies d'un estat de dret democràtic que han impedit que aquest Par
lament, el Congrés i el Senat, puguin dur a terme una imprescindible in
vestigació sobre la presumpta corrupció en aquest àmbit.
3.b. Considera una necessitat democràtica la investigació en seu
parlamentària i amb total transparència de l'origen dels diners, els ne
gocis opacs i que òbviament serveixi per depurar les responsabilitats
que se'n puguin derivar a tots els nivells.
3 . C . Considera necessària una investigació separada del rol de les
institucions de l'estat en un possible encobriment dels presumptes de-
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lictes del rei emèrit, trobant especialment greus 4^¿4wdi£acions- que •eí'$2 |
serveis secrets de l'estat hagin pogut ser emprats per a encobrir dites
activitats, en comptes d'investigar-les.
4. Recorda que en el punt XI de la resolució 375/XII sobre la lluita contra la
corrupció, exigia uns mitjans públics exemplars en aquesta lluita. En

aquest marc celebra la emissió per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals de la emissió del reportatge "El Virus de la Corona"
sobre les presumptes corrupcions que afecten a la Casa Reial i lamenta
que els mitjans de comunicació públic estatal no hagin afrontat aquest
afer amb la mateixa voluntat d'exemplaritat. També recorda que en
aquell punt se l'hi exigia a la CCMA la programació de continguts espe
cífics sobre els casos de corrupció política que afecten a l'expresident
Jordi Pujol, una resolució que la direcció de la CCMA encara no ha com
plert.
5. Constata també que el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya,
tal com s'ha expressat repetidament a base a votar forces electorals re
publicanes i en múltiples enquestes d'opinió, és d'un rebuig rotund a la
monarquia; en base a aquest sentir insta a la Generalitat de Catalunya a:
5.a Estudiar i implementar les accions legals pertinents per eli
minar qualsevol títol i condecoració atorgats per les institucions catala
nes a la institució monàrquica, així com els protocols que puguin impli
car qualsevol vassallatge o tracte privilegiat i diferenciat, i la retirada de
subvencions i altres col·laboracions amb fundacions privades o públi
ques presidides per la casa reial.
5.b Estudiar les modificacions legals necessàries per revertir
qualsevol privilegi econòmic encara vigent d'origen senyorial o monàr
quic.
5 . C Reclamar a l'ajuntament de Barcelona que cedeixi el Palauet
Albéniz a entitats culturals de la ciutat i que trenqui immediatament la
cessió d'ús actual que té amb el cap de l'estat i la seva família.
5.d No convidar al cap de l'estat i la seva família a cap acte orga
nitzat o coorganitzat per la Generalitat.
5.e Impulsi, en concert amb les institucions municipals del país,
la revisió del nomenclàtor per aconseguir un país sense noms borbò
nics.
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5.f Que, donada l'abdicació de Íes institucions de l'Estat a l'hora
de fiscalitzar a la monarquía, lideri els esforços per a fiscalitzar i fer
transparent qualsevol arbitrarietat, opacitat i impunitat. I específica
ment:
i. Encarregui a el Centre d'Estudis d'Opinió una enquesta
sobre la percepció de la monarquia al conjunt de l'Estat Espanyol
que abordi, com a mínim, el seu rol en el conflicte democràtic en
tre Catalunya i l'Estat Espanyol, les preferències sobre monarquia
0 república, i l'impacte de la presumpta corrupció de Juan Carles

I.
ii. Encarregui a l'Institut d'Estudis sobre l'Autogovern una
relació d'informes acadèmics comparats sobre les monarquies
existents en democràcies europees al segle XXI i els controls de
mocràtics a els que son sotmesos, per tal d'analitzar amb rigor
les eines de control i indicadors de transparència/opacitat de la
monarquia en relació a institucions similars.

iii. Faci arribar al Consell Federal Suís, la necessitat que
congeli els comptes bancaris que el rei emèrit té en aquell país,
en base a l'informe político-jurídic que Omnium Cultural ja ha fet
arribar al Consell Federal Suís, on demana l'aplicació del meca
nisme legal previst en la llei federal de congelació i restitució de
valors patrimonials d'origen il·lícit de 2016.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020

Anna Caula i Paretas

Ferran Civit i Martí

Portaveu del GP ERC

Diputat del GP ERC
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