
 
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

En favor de la república 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El moment polític i social que vivim exigeix canvis en profunditat que aportin justícia al 
sistema i augmenti la legitimitat democràtica de totes les institucions.  
 
En aquest nou clima d’exigències civils i democràtiques, que un càrrec públic, i un càrrec 
públic tan rellevant com el Cap d’Estat, sigui rebut per herència, resulta un anacronisme. 
Que, a més, es faci preferint l’home a la dona, resulta un afront insuportable a la igualtat i 
una mostra més del conflicte entre el principi democràtic i el principi monàrquic. Com ho és 
la irresponsabilitat penal del Cap d’Estat, avui intolerable, però que està establerta a nivell 
constitucional i que ha provocat una ignominiosa reserva de l’Estat espanyol en la signatura 
del  Tractat de la Cort Penal Internacional (2000).  
 
Els escàndols en els quals s’ha vist implicada la Família Reial Espanyola evidencia que 
alguns dels seus components han fet servir el seu estatus per un tracte de favor de les 
institucions públiques en el tràfic mercantil. El papanatisme davant els títols nobiliaris, de 
manera molt destacada els de la Casa Reial, l’opacitat en la gestió patrimonial i les seves 
activitats econòmiques, amb confusió entre funcions públiques i privades, o el cost de tot 
plegat (Marivent per exemple), abunden en la inconveniència de mantenir aquesta institució.  
 
Tampoc és raonable en un sistema democràtic que no es coneguin els criteris en els 
nomenaments de càrrecs públics o fins i tot a qui atribuir l’autoria i la responsabilitat de 
discursos i declaracions.  
  
“Totes les persones neixen iguals” proclama l’article primer de la Declaració de Drets 
Humans. Per tant, no hi pot haver discriminacions i cal treballar per la igualtat real 
d’oportunitats. Fins i tot la conseqüència de no reconèixer títols nobiliaris va arribar a 
Espanya, basta recordar l’article 25 de la Constitució del 31. Reconeixement que va ser 
restituït per la dictadura franquista. 

Si volem actuar conforme als signes dels temps, s’ha d’eliminar tot caràcter oficial als títols 
de noblesa, en primer lloc, els de la Casa Reial, en especial els de caràcter hereditari. Hi ha 
altres fórmules per fer reconeixements honorífics. 

Per això, el grup municipal MÉS  presenta la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. El Ple de l’Ajuntament constata que el sistema de govern republicà és més 
democràtic i igualitari, per tant, més just, que el del sistema monàrquic. 



 
2. El Ple es declara a favor de la República com a forma de Govern. I que, en tot cas, la 

tria entre Monarquia i República ha de ser decidida pel poble. 

3. El Ple considera que els títols nobiliaris no han de tenir cap mena de reconeixement 
oficial. 
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