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Vista la petició adreçada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció pels regidors, Im. Sr. Jaume Ciurana i Im. Sr. Jordi Martí i per la 

regidora Ima. Sra. Francina Vila del Grup Municipal Demòcrata i pel regidor no adscrit, 

Im. Sr. Gerard Ardanuy, la Presidenta, de conformitat amb els articles 46.2 a) de la Llei 

de bases del règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i 92.4 del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat convocar a V.I. a la 

sessió extraordinària que celebrarà la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció a la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial a 

les 9 hores del dia 29 d’octubre de 2018 per tractar la proposició amb contingut de 

declaració institucional següent: 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposició amb contingut de Declaració Institucional 

 

Única.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Denuncia l’operació d’Estat en què s’hauria pressionat a 

empreses i entitats financeres catalanes i multinacionals, la majoria residents a 

Barcelona, per a què canviessin les seus i les oficines fora de Catalunya. 2. 

Denuncia que aquestes pressions haurien consistit en la retirada de fons estatals 

d’entitats financeres catalanes i en instar empreses catalanes i espanyoles per a 

què fessin el mateix i es retiressin de Catalunya. 3. Lamenta que algunes 

empreses, poques, cedissin a les pressions del Govern de l’Estat Espanyol i la 

Casa Reial. 4. Denuncia el menyspreu amb que el Govern de l’Estat Espanyol, 

la Casa Reial i els partits que els donen suport tracten als ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya, tot dissenyant una operació d’Estat que volia crear el col·lapse 

financer i posar en risc els estalvis de milions de catalans i catalanes. 5. Insta 

les institucions polítiques i financeres europees que investiguin aquests fets i 

n’esclareixin tots els detalls i responsables. 6. Dóna suport a les comissions 

d’investigació que es puguin crear tant al Congrés dels diputats com al 

Parlament de Catalunya. 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2018 
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