MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER RETIRAR ELS HONORS I DISTINCIONS AL SR. JORDI PUJOL I SOLEY
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:

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) Les distincions i els honors que Premià de Dalt va atorgar a Jordi Pujol i Soley
van ser concedits pel Ple de l’Ajuntament que és l’òrgan competent per
prendre aquestes decisions, i que per tant ha de ser aquest mateix òrgan qui
té la potestat de demanar la tramitació per la seva revocació.
3) 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.
4) En data 30 Juliol 2014 el Grup Municipal Socialista va presentar una instància
en la que es demanava a l’Ajuntament iniciar els tràmits administratius
necessaris per retirar el nom de la plaça i el títol de fill adoptiu a en Jordi Pujol
i Soley.
5) En data d’octubre 2014 el PSC va presentar una moció que instava retirar els
honors, distincions i nom de la plaça a en Jordi Pujol i Soley.
6) El Grup Municipal d’ERC també va demanar el 2014 la retirada dels honors.
7) El propi Jordi Pujol i Soley va expressar a Artur Mas, segons un enregistrament
publicat el 3 de Febrer de 2017 a La Vanguardia, que renunciaria als privilegis
del càrrec i que l’expulsessin del partit i li retiressin els honors.
8) El senyor Jordi Pujol i Soley es troba investigat per un delicte de blanqueig de
capitals que segueix avançant i quedant cada cop més palesa la gravetat dels
fets i el funcionament de la seva família com a organització criminal.
9) 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.
10) Atès que és la nostra obligació, com a càrrecs electes que som, de donar
exemplaritat de transparència a la gestió política, i per tant, reprovar amb
fermesa i contundència accions com les que ha confessat Jordi Pujol i Soley.
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11) Atès que és el Ple municipal l’òrgan que té la potestat per iniciar els tràmits
per a la revocació dels honors i distincions atorgats, segons el propi reglament
municipal d’honors i distincions.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar el procediment per a la 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.
SEGON.- Fer difusió d’aquesta moció a través dels mitjans de comunicació i difusió
municipals.

Premià de Dalt, Països Catalans, 5 de maig de 2017
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
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** ADJUNT **
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT INICIÏ LA TRAMITACIÓ PER LA RETIRADA DELS HONORS I LES DISTINCIONS
ATORGADES A L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, JORDI
PUJOL I SOLEY, AUTOR CONFÈS DE COMETRE DELICTE CONTINUAT DE FRAU
FISCAL
EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, AMB
REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, D’ACORD AMB ALLÒ QUE
PREVEU L’ARTICLE 103 DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL 21/2002, MUNICIPAL I DE
RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, 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 ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA
RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Atès que Jordi Pujol i Soley va ser nomenat fill adoptiu de Premià de Dalt en sessió
plenària l’any 1997, i que l’any 2006, també per acord de Ple, li va ser dedicada la plaça de
can Verboom que duu el nom de Jordi Pujol i Soley .
2. Atès que els motius pels quals se li van atorgar aquests honors i aquestes distincions
van ser fonamentalment per la seva implicació familiar amb Premià de Dalt i pels valors
exhibits al llarg de la seva trajectòria política com a president de la Generalitat de
Catalunya, per la seva aportació al País, de la qual Jordi Pujol sempre en destacava la
capacitat de treball, la ètica, la moral, l’esforç, la transparència i la honestedat de la gestió.
3. Atès que el passat dia 25 de juliol de 2014 Jordi Pujol i Soley va emetre un comunicat
als mitjans de comunicació, i posteriorment va fer una compareixença pública explicant
que des de 1980 tenia els diners d’una herència dipositada en un banc d’Andorra i que mai
l’havia declarat, el capital de la qual ascendeix –segons confessió de Jordi Pujol- a 4
milions d’euros.
4. Atès que es tracta d’una acció de delicte continuat de frau fiscal, confessat pel mateix
autor, Jordi Pujol i Soley.
5. Atès que el ple de Premià de Dalt, en el cas d’haver conegut aquests fets delictius l’any
1997, i l’any 2006, de ben segur, no li hagués concedit cap dels honors ni les distincions
que ara ostenta Jordi Pujol i Soley.
6.- Atès que en general els honors i les distincions s’atorguen a persones que no només
fan el bé per una causa o pel País, sinó que també se li atorguen per no fer cap acció
malament.
7. Atès que la mateixa confessió de Jordi Pujol i Soley ja fa innecessari esperar cap
sentència del cas ja que resulta manifestament provada la comissió del delicte, segons
l’opinió de nombrosos experts jurídics els quals han estat consultats pels redactors
d’aquesta moció.
8. Atès que les distincions i els honors que Premià de Dalt va atorgar a Jordi Pujol i Soley
van ser concedits pel Ple de l’Ajuntament que és l’òrgan competent per prendre aquestes
decisions, i que per tant ha de ser aquest mateix òrgan qui té la potestat de demanar la
tramitació per la seva revocació.
9. Atès que seguir mantenint els honors i les distincions a una persona que ha comès i ha
confessat frau fiscal reiterat, suposa amparar la comissió d’aquest delicte, i que aquesta
actitud es considera, per una molt àmplia majoria social, de molt greu pel context econòmic
i polític actual, i suposa una taca negra a la transparència i l’honorabilitat dels gestors
públics, i dels agents polítics en general, de la qual ens en volem desprendre i allunyar,
especialment, també els que actuem des de la honestedat i la transparència dels nostres
seients polítics.
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10. Atès que és la nostra obligació, com a càrrecs electes que som, de donar exemplaritat
de transparència a la gestió política, i per tant, reprovar amb fermesa i contundència
accions com les que ha confessat Jordi Pujol i Soley
Per tot el que exposem proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar la retirada, pel motiu d’autor confés de delicte continuat de frau fiscal, dels
honors i les distincions de fill adoptiu i el nom de la plaça, a Jordi Pujol i Soley, que el Ple
de l’Ajuntament de Premià de Dalt li va concedir en sessió plenària els anys 1997 i 2006,
respectivament.
SEGON.- Donar a conèixer l’acord al propi interessat i al poble de Premià de Dalt, en
general, mitjançant la revista municipal La Pinassa, la Web municipal i l’emissora de
Premià de Dalt Ràdio.

Grup Municipal del PSC
Jaume Cases i Mas
Premià de Dalt, 28 d’octubre de 2014
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