Senyors,
Us comunico que en data 12 de maig de 2017, l’Alcalde-President va dictar el Decret
d’Alcaldia que es transcriu a continuació:
“En data 14 de juny de 1997, en una sessió extraordinària, el Ple de la Corporació va
aprovar el nomenament amb la distinció honorífica de fill adoptiu de Premià de Dalt al
Sr. Jordi Pujol i Soley, aleshores president de la Generalitat de Catalunya.
En data 9 de maig de 2005, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar la
denominació de la plaça del president Pujol en el seu honor.
En data 13 de febrer de 2006, el Ple de la Corporació va donar la denominació
definitiva de plaça Jordi Pujol i Soley a la plaça denominada prèviament com a plaça
del president Pujol, per la Junta de Govern Local.
L’any 2011 es va erigir un monument en homenatge al Sr. Jordi Pujol i Soley.
En data 30 de juliol de 2014, amb RGE 3983, el grup municipal del PSC va presentar
una instància mitjançant la qual sol·licitava la retirada del nom de la plaça Jordi Pujol i
Soley, del monument i del títol de Fill Adoptiu concedits al Sr. Jordi Pujol i Soley.
En data 5 d’agost de 2014, amb RGE 4096, el grup municipal del PP va presentar una
instància mitjançant la qual sol·licitava l’inici dels tràmits administratius per a la
retirada del monument, el títol de Fill Adoptiu i la denominació de la plaça Jordi Pujol i
Soley.
En data 2 de setembre de 2014, mitjançant un Decret d’alcaldia es van iniciar les
diligències prèvies previstes en el Reglament de Protocol, Honors i Distincions aprovat
definitivament en data 29 de juliol de 2013 i publicat al BOPB en data 27 d’agost de
2013.
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En data 16 de setembre de 2014, per Decret d’Alcaldia es van desestimar les
sol·licituds presentades pels Grups Municipals PSC i PP (amb registre d’entrada 3983 i
4096 respectivament).
En data 31 d’octubre de 2014, amb RGE 5534, el Grup Municipal PSC va presentar una
moció per a l’inici de la tramitació per a la retirada dels Honors i Distincions atorgades
a l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol i Soley. Aquesta moció no
va prosperar.
En data 3 de novembre de 2014, amb RGE 5590, el Grup Municipal CIU va presentar
una moció per tal que el Ple adoptés el compromís de sol·licitar a l’ens competent la
incoació de l’expedient de revisió de tots els honors atorgats a l’expresident de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol i Soley, en el supòsit que fos sentenciat en
ferm, després de ser imputat i jutjat.
En data 10 de novembre de 2014, el Ple Municipal va aprovar la moció presentada pel
Grup Municipal CIU, amb RGE 5590, en tots els seus punts, per majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació.
En data 29 de gener de 2016, amb RGE 449, el Grup Municipal La Crida Premià de Dalt
va presentar una moció per al Ple de febrer de 2016 en la qual proposa iniciar els
tràmits pertinents per a retirar els Honors i Distincions atorgats al Sr. Jordi Pujol i
Soley.
En data 3 de febrer de 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia, se’ls hi va notificar al Grup
Municipal Crida Premià de Dalt, la no incorporació de la moció abans citada
presentada en data 29 de gener de 2016 amb RGE 449.
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En data 8 de setembre de 2014, segons consta a l’acta de la Comissió de Valoracions
d’Honors i Distincions es va acordar, per unanimitat dels membres presents,
desestimar les propostes del grup municipal del PSC de data 30/07/2014, amb RGE
3983, i del grup municipal del PP, de data 05/08/2014, amb RGE 4096, de retirar
l’estàtua i revocar el títol de Fill Adoptiu i la denominació de la plaça Jordi Pujol i Soley.
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D’acord amb el que estableix l’article 27 del Reglament d’Honors i Distincions, i amb
caràcter previ a l’acord d’inici de l’expedient, les sol·licituds es van sotmetre a consulta
de la Comissió de Valoracions d’Honors i Distincions, amb l’objectiu que es pronunciés
sobre la conveniència i idoneïtat d’iniciar l’expedient.

L’article 82 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que l’ordre del dia serà fixat per l’alcalde.
Vistes les facultats que m’han estat conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de Bases
del Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC
PRIMER.- ACORDAR la NO-INCORPORACIÓ de la moció presentada pel Grup Municipal
La Crida Premià de Dalt, en data 5 de maig de 2017, amb R.E. E/001573-2017, relativa
a la retirada dels Honors i Distincions atorgats al Sr. Jordi Pujol i Soley, com a punt de
l’ordre del dia del Ple del mes de maig de 2017, atès que el Ple Municipal de data 10 de
novembre de 2014 ja va adoptar un acord pel qual es comprometia a sol·licitar a l’ens
competent la incoació de l’expedient de revisió de tots els honors atorgats a
l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol i Soley, en el supòsit que
sigui sentenciat en ferm, després de ser imputat i jutjat.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Grup Municipal La Crida Premià de Dalt.”
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà
de la notificació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot
interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en
els casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article
8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
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Mireia Boté i Massagué
Secretària General
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
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Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.

