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MOCIÓ PER RETIRAR LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL REI EMÈRIT I CANVIAR EL
NOM DE L’AVINGUDA JOAN CARLES I PER AVINGUDA DE LA REPÚBLICA
Vist que la instauració de la monarquia a l'Estat espanyol no va ser fruit d’un procés democràtic,
sinó que va ser imposada com a conseqüència directa d'una dictadura, basant la seva legitimitat
en la decisió de Francisco Franco, de qui esdevé hereva. A la fi del franquisme el poble espanyol
va ser privat de poder decidir el seu cap d'estat, en un procés de transició imperfecte, tutelat i que
no va acabar de trencar amb el règim anterior
La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres dècades,
pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social, Felip VI va
admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris de Joan Carles de
Borbó en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de comissions
originades en diversos contractes de construcció o subministrament d’armes entre determinats
estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada
fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros.
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit anuncia
que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que els Borbons
han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del Govern de l’Estat Espanyol
en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en realitat al propi anunci de la decisió
adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” que per sí mateixa implica el reconeixement de
capteniment irregular per part de l’actual dinastia monàrquica.
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central, s’han
vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que teòricament haurien de
protegir i fer complir.
Atès que gran part dels ciutadans de l’Hospitalet es caracteritzen per estar compromesos amb
valors republicans com són la igualtat d’oportunitats, la llibertat, la solidaritat i la justícia social.
Atès que des dels Ajuntaments hem d’escoltar i atendre totes les sensibilitats socials, per tant
també hem d’escoltar el clam social per superar l’actual relació de submissió a la monarquia
espanyola i per no retre cap homenatge ni fomentar la simbologia monàrquica en la nostra ciutat.
Atès que en febrer de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un nou nomenclàtor on es
modificava el nom del carrer “Pedrosa A” pel d’“Avinguda de Juan Carlos I”. I amb aquesta
aprovació es va perdre una oportunitat de batejar aquest carrer amb un nom més adient
Atès que el mes d'abril de 2015 el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar una moció en
defensa de la República reivindicant la vigència dels valors republicans com la sobirania popular,
la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat, on el mateix Ajuntament
reclamava el dret de la ciutadania a escollir lliurement el seu cap d'Estat.
Vist que és necessari un acte de reconeixement a molts ciutadans de l’Hospitalet que han vist
trepitjats els seus drets i llibertats individuals i que no se senten representants per aquesta
simbologia monàrquica.
Davant de tots aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple no podem
restar impassibles.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
Primer.- Declarar que procedeix retirar la medalla d’or de la ciutat al Rei emèrit i en conseqüència
instar a l’alcaldia que sotmeti al Ple la revocació de l’acord del Ple Municipal de 4 novembre de
1996, de conformitat amb l’article 20.3 del Reglament d’honor i distincions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, vigent.
Segon.- Canviar de nom a l’avinguda Joan Carles I de la nostra ciutat per “Avinguda de la
República”.
Tercer.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària en la sortida
del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro Sánchez, en una
operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa.
Quart.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions necessàries
per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació d’Estat de blindatge de la
monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el rei emèrit.
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les reformes
necessàries per poder:
Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats
corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o
hagin sigut part activa.
Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal Suprem.
Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les causes
i sentències per aquests delictes.
Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial.
Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV de
l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, a CC.OO, UGT i CNT de l’Hospitalet, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l’AMB, del Congrés i del Senat, del
Parlament Europeu, i a la Comissió Europea.

