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MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER RETIRAR ELS HONORS I DISTINCIONS 

ATORGATS AL SR. JORDI PUJOL I SOLEY, IMPUTAT PER UN DELICTE DE 

BLANQUEIG DE CAPITALS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ 

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE 

ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS 

MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR, I A LES MODIFICACIONS 

QUE ES CONSIDERI NECESSÀRIES PER A LA SEVA VIABILITAT TÈCNICA, LEGAL I ECONÒMICA: 

Atès que: 

1) A proposta de l’equip de govern de CiU i PP, el Ple de la Corporació va aprovar per 

unanimitat en data 14 de juny de 1997 nomenar Fill Adoptiu de Premià de Dalt al que 

en aquell moment era President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Jordi 

Pujol. Aquest fet es va concretar en l’acte d’atorgament de la distinció el dia 21 de juny 

de 1997. 

2) En data 13 de febrer de 2006, l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb l’equip de govern 

d’ERC, PSC, PP, ICV-EUiA i ACPD, va presentar una proposta al Ple per posar el nom de 

President Pujol a una nova plaça, aquest fet es va concretar a l’acte d’inauguració del 

dia 2 d’abril de 2006; i es va descobrir l’escultura amb la seva figura el 20 de març de 

2011. 

3) El senyor Jordi Pujol i Soley es troba actualment imputat per un delicte de blanqueig de 

capitals. 

4) Les sol·licituds de retirada immediata dels honors atorgats al senyor Jordi Pujol que 

s’havien proposat anteriorment en aquest Ple per grups com ERC-AM, van ser 

denegades per CiU i Solidaritat per la Independència en el Ple de novembre de 2014, 

al·legant que en aquell moment hi havia només un procés judicial recentment iniciat i la 

carta de confessió i compareixença al Parlament del propi expresident, i posposant una 

decisió fins que el judici finalitzés amb una sentència en ferm. Els grups d’ERC-AM i PSC 

van posicionar-s’hi en contra. 

5) Actualment, el procés judicial es troba molt més avançat que en aquell moment, i la 

situació processal del senyor Jordi Pujol i Soley, així com també de la seva dona i diversos 

dels seus fills, és ara la d’imputats. També ha avançat en el sentit de concretar que se li 

imputa un delicte de blanqueig de capitals. Així mateix, el jutge del cas ja ha emès 

valoracions força significatives com ara que “la família actuava com una organització” i 

que considera acreditat que un dels comptes a Andorra pertanyia a l’expresident i va 

arribar a contenir més d’un milió d’euros. Aquestes se sumen a les valoracions de la 

Fiscalia Anticorrupció, que considera que “La família Pujol-Ferrusola (pares i fills) ha 

actuat conjuntament sota la direcció i gestió de l'imputat Jordi Pujol Ferrusola 

desenvolupant nombrosos negocis econòmics, així com diferents actuacions dirigides a 

aconseguir el blanqueig dels capitals obtinguts.”, i a les de l’anterior jutge que portava 

el cas, que considerava que “Jordi Pujol va ser el titular a l’ombra dels comptes a 

Andorra” i que sospitava que els diners podrien provenir “d’abusos en la funció pública 
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desenvolupada com a màxim responsable de l’administració catalana durant més de vint 

anys” i que es podria tractar d’un “circuit financer encaminat a dissimular el possible 

origen delictiu”. 

6) Que davant de tots aquests fets, l’Ajuntament de Premià de Dalt segueixi mantenint els 

honors, places i monuments al senyor Jordi Pujol, i no els vulgui revisar fins que no hi 

hagi una sentència en ferm, aplaçant per tant aquesta revisió durant anys, perjudica 

greument la imatge i l’honor del nostre poble i dels seus habitants. 

Per això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple l’adopció 

dels següents ACORDS: 

1) Sol·licitar l’inici de l’expedient de revisió i revocació de tots els honors i distincions 

(inclosos noms de places i monuments o escultures) atorgats al senyor Jordi Pujol i Soley, 

com a mostra de rebuig de la ciutadania i dels seus representants als fets pels quals es 

troba imputat per un delicte de blanqueig de capitals. 

 

Premià de Dalt, 29 de gener de 2016 
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