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TEMA DEL DIA

NO ERA COMPETENT El Jutjat Contenciós número 1 de Girona ha resolt el recurs presentat per la Delegació del Govern a Catalunya contra el
decret d’alcaldia que va permetre a l’Ajuntament de Girona llogar dos trens per anar a la Diada de 2012. La sentència refereix que l’Ajuntament es va
excedir en les seves competències i dóna la raó a l’Estat però el critica per utilitzar les institucions per obtenir beneficis polítics o electorals.
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Primer: l’Ajuntament no tenia
potestat per llogar dos trens per
anar a la Diada. Segon: la Delega-
ció del Govern a Catalunya ha
malbaratat «recursos humans i
econòmics» per obtenir una sen-
tència d’escassa «transcendència
jurídica». Ras i curt: el jutge dóna
la raó a l’Estat però li critica que, de
la mateixa manera que va fer l’A-
juntament, hagi utilitzat les insti-
tucions per aconseguir «beneficis
de caire polític o electoral». 

La sentència dictada pel magis-
trat Jordi Palomer Bou posa de
manifest com l’Ajuntament de Gi-
rona, en llogar dos trens per anar
a la Diada, es va excedir del seu àm-
bit competencial buscant un «be-
nefici clarament polític, intentant
apropiar-se d’una convocatòria»
que no va realitzar cap adminis-
tració pública –la manifestació
l’organitzava l’Assemblea Nacional
Catalana–. És a dir, la contractació
dels dos combois en aquest context
suposava extralimitar-se de les se-
ves finalitats institucionals.

No ha obviat el magistrat criticar
el recurs de l’Estat perquè, «amb el
pretext de defensar la legalitat», ha
utilitzat les institucions per obtenir
una sentència d’escassa «trans-
cendència jurídica», com eviden-
cia el fet que no han quedat afec-
tat «recursos ni diners públics de
cap mena i que, fins i tot els bene-
ficis obtinguts han estat donats al
banc dels aliments».

L’alcalde, Carles Puigdemont,
va valorar positivament que la sen-
tència posi en qüestió la conduc-
ta de la delegada del govern central
María de los Llanos de Luna.

 Puigdemont va explicar que la
sentència havia buscat un equili-
bri entre les dues parts però que en-
viava «un missatge claríssim sobre
la conducta de la delegada». En
aquest sentit, va  elogiar la «valen-
tia» del jutge per  estirar les orelles
a l’Estat i ara espera que la sen-
tència marqui «un abans i un des-

prés en la conducta de la delega-
da». L’alcalde va apuntar que la de-
cisió judicial no qüestionava el
lloguer de trens  i que si es donava
el cas, si convenia, tornarien a
contractar-los. «Tenim el deure de
fer-ho», va indicar.  Respecte a les
competències, va afirmar que com
a membres adherits a l’Associació

de Municipis per la Independèn-
cia , en un acord aprovat en sessió
plenària, els actes de la diada que
organitza l’entitat es podien con-
siderar també de responsabilitat
municipal. A més, va assenyalar
que estan parlant amb Renfe per
posar trens especials per Temps de
Flors per atraure visitants de Bar-

celona i que esperava que ningú
s’hi oposés  per ser un lloguer «su-
pramunicipal». I va dir que si per
exemple es contractés una panta-
lla gegant per un partit de futbol de
la selecció espanyola, no hauríem
tingut tants problemes ni hauriem
hagut de donar explica-
cions».  
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El jutjat anul·la el decret de Girona pels
trens de la Diada i retreu el recurs de l’Estat
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Ens agrada que s'acusi
l'Estat de malbaratar

recursos perquè aquest
Ajuntament ho ha sostingut
des del principi, aquest cas no
hauria d'haver-se jutjat mai»

Si lloguéssim una
pantalla gegant per

veure un partit de futbol de la
selecció espanyola no hauríem
tingut cap problema ni ens
demanaríem explicacions»

La sentència reconeix
que sí que podem

contractar trens. I si cal
tornar-hi, ho farem. En
tenim el deure». 

El jutge no
tenia un paper

fàcil. És molt
valent el que diu
a la sentència
sobre l‘actitud
de la
Delegació

del Govern d’anar posant
recursos». 

Esperem que aquesta
sentència marqui un

abans i un després en la
conducta de la delegada del
Govern,  María de los Llanos
de Luna»

«

«

«

«

«

L’alcalde de Girona
durant la

compareixença
davant dels

mitjans, ahir a la
tarda, per valorar

la sentència.

Estat i Ajuntament han tractat
d’obtenir beneficis electorals amb
aquest afer. La sentència és clara al
respecte. El primer perquè ha uti-
litzat les institucions amb aques-
ta finalitat malgrat conèixer l’es-
cassa transcendència jurídica de la
resolució. El segon perque va val-
dre’s de «suposades competèn-
cies municipals» per obtenir rèdits
polítics. Però hi ha un detall cab-
dal: la jurisprudència.

El magistrat fonamenta l’a-
nul·lació del decret d’alcaldia amb
la inclusió en la resolució de sen-
tències dictades pels Tribunal Su-

prem i el Tribunal Superior de
Justícia del País Basc en les quals
es posa de manifest com la Llei de
Bases de Règim Local «no justifi-
ca la conversió dels Ajuntaments
en organitzacions de difusió o de-
fensa de projectes polítics supra-
municipals, en els quals el referent
deixa de ser el substrat col·lectiu
del municipi per desplaçar-se cap
una col·lectivitat més amplia i in-
definida, la representació de la
qual correspon en realitat a un al-
tre tipus d’ens públics territorials».

No passa el mateix amb el retret
a l’Estat. En aquest cas, el magistrat
no es basa en jurisprudència sinó
en valoracions professionals i això

li permet afegir un paràgraf criti-
cant l’actitud de la Delegació del
Govern a Catalunya. Paràgraf que
és consecutiu del que reconeix
que la finalitat perseguida per l’A-
juntament amb la contractació
dels combois «suposava la parti-
cipació en un projecte que des-
borda clarament les competèn-
cies municipals i infringeix» l’arti-
cle 22 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic on
s’exposa que els «ens, organismes
i entitats del sector públic no po-
dran celebrar altres contractes que
aquells que siguin necessaris per
al compliment i realització de les
seves finalitats institucionals».
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Extracte de la sentència
El magistrat reconeix que

l’Ajuntament es va excedir en les
seves competències per obtenir
un rèdit electoral i, al mateix

temps, critica l’Estat per utilitzar
les institucions amb idèntica

intencionalitat.



Els ajuntaments no són «organitzacions de
defensa de projectes polítics supramunicipals»

La sentència «salomònica» diu que Ajuntament i Estat van buscar un «benefici polític» amb les seves actuacions
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