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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA CONDENAR A FUXIDA DO
REÍ EMÉRITO JUAN CARLOS I

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do

Concello de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 3 de agosto, a Casa do Rei comunicaba a füxida ao estranxeiro do reí emérito Juan

Carlos I de Borbón ante a polémica xerada polo que considera "acontece mentas pasados da súa

vida privada". Anteriormente, seu fillo Felipe VI comunicaba, o 15 de marzo, en plena conmoción

polo recen estreado Estado de Alarma, que desde hai un ano o monarca actual ten coñecimento da

súa suposta designación como beneficiario da 'Fundación Lucum", entidade investigada pola fiscalia

suiza porunha posible existencia dun delito de branqueo de capitais. As mesmas sospeitas que ten

a Fiscalía Anticorrupción española, que investiga presuntas comisións ¡legáis na concesión do AVE

á Meca. Felipe VI demorou máis dun ano en darconta deste feito ao conxunto da cidadanía. Ambas

datas escollidas para comunicar, füxida e herdanza, non son inocentes.

O ex-xefe do Estado estaría presuntamente implicado en delitos de corrupción, branqueo de

capitais e evasión fiscal continuada e de enormes dimensións. A sucesión de acontecementos

evidencia que a Casa do Rei acumula toda unha serie de episodios que sitúan á monarquía

española moi lonxe do seu pretendido comportamento "exemplar", tan manido como falso. Ocaso

Nóos custoulle unha condena de prisión ao daquela Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por desvío

de fondos públicos e fraude fiscal. O curmán do ex-monarca, Alvaro de Orieáns, actuou de testaferro

e parece estar implicado no cobro de comisións multimillonarias pola venda do Banco Zaragozano.

O propio Felipe VI pode verse salpicado por estas circunstancias tal e como a súa comunicación

de marzo sinala. Todo indica que non estamos diante de casos ¡liados ou individuais, senón que

baixo o amparo mediático, os privilexios e a escaseza de controis democráticos medrou unha

corrupción que supon xa unha seria ameaza para a nosa calidade democrática e para o Estado de

dereito, Unha realidade á que a actual xefatura do Estado non é allea, tal e como o seu comunicado

de marzo demostrou.

Que a Xefatura do Estado sexa un cargo hereditario, no que ademáis os varóns gozan de prioridade

na liña sucesoria, é unha anomalía democrática e un anacronismo sobre o que a cidadanía nunca

tivo opción de decidir. A monarquía española é unha institución heredeira da legalidade franquista,
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que á súa vez foi unha legalidade imposta polas armas despois dun golpe de Estado contra a IIa

República e que instaurou case catro décadas de ditadura. Nestes mais de 45 anos da segunda

restauración monárquica, a súa principal función foi a de mantero statu quo herdado do franquismo,

o inmobilismo e os privilexios dos poderes fácticos. Por ¡so, o debate sobre o modelo do Estado,

o noso sistema de gobernó, a articulación territorial, a redistribución da riqueza, a radicalidade

democrática ou a propia monarquía como institución choca coa existencia dunha Constitución

Española inamovible. Unha carta magna blindada para estas cuestións mais vulnerable a

modificacións exprés como a do seu artigo 135 para priorizaro pago da débeda sobre a protección

dos dereitos da cidadanía. A este inmobilismo constitucional xúntaselle unha escandalosa

complicidade dos partidos dinásticos que sosteñen a actual monarquía do 78. Colaboradores

activos da opacidade, a falta de transparencia e o mantemento dos privilexios de quen utilizou os

recursos públicos e o ben común no seu propio beneficio.

O Código Penal ofrece máis protección á Casa Real que a calquera outra institución ou cidadán a

través do delito de inxurias á Coroa. Frente a isto, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos manten

unha liña xurisprudencial clara, en virtude da cal os ordenamentos xurídicos non poden outorgar

unha protección especial e cualificada aos cargos e institucións que se consideren máis

importantes, senón máis ben todo o contrario. O descrédito da monarquía xa se converteu nun

clamor popular, porque pon en cuestión o propio imcionamento da democracia e da xustiza.

Compre tomar medidas que permitan á cidadanía recuperar a confianza ñas institucións e poderes

públicos. Tal e como aconteceu ñas eleccións municipais de 1931, tamén nun momento de aguda

crise institucional e descrédito da monarquía. Daquela, Santiago de Compostela optou claramente

pola República, elixindo 19 concelleiros republicanos fronte a 11 monárquicos. No propio 14 de abril

proclamouse un consistorio provisional que izou na balconada do Pazo de Raxoi a tricolor

republicana conxuntamente coa bandeira galega. Diante dunha multitude que se concentraba na

Praza do Obradoiro para dar a benvida ao novo tempo, onderon as dúas bandeiras da Compostela

republicana. Naquela altura a república foi recebida en Santiago co mesmo entusiasmo que en

tantas outras vilas e cidades galegas. Ficando estes feitos como testemunhos históricas de que na

nosa historia recente o municipalismo e a vontade republicana están intimamente ligadas.

Por todo o anterior, o Gmpo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDÓ:

1. Condenar a füxida do rei emérito cando está a ser investigado pola Fiscalía do Tribunal

Supremo.

2. Instar ao Gobernó do Estado e ao Congreso a iniciar unha investigación parlamentaria polas

accións realizadas por D. Juan Carlos de Borbón dende o ano 2014, momento no que

deixou de maniera súa condición de inviolabilidade xurídica.

3. Instar ao gobernó do Estado a derogar o delito de inxurias ao reí e á Casa Real recollidos

nos artigos 490.3 e 491 do Código Penal, igualando a protección penal da honra desta figura

e institución coa do resto da cidadanía.
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4. Esixir, de probarse os delitos que se investigan, o reingreso as arcas públicas do

patímonio adquirido ilegalmente polo rei emérito.

5. Instar a todas as administracions, a comezar polo Concello da Santiago, a retirar calquera

honra ou titulo honorífico que ostente Juan Carlos de Borbón.

6. Esixir a celebración dun referendo no que a cidadanía decida sobre a continuidade da

monarquía como depositaría da Xefatura do Estado.

Santiago de Compostela, 10 de Agosto do 2020
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