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La delegació del govern a Cata-
lunya ha interposat un recurs con-
tenciós administratiu contra l’Ajun-
tament de l’Aldea per haver-se de-
clarat “territori català lliure i sobi-
rà” en una moció aprovada en ses-
sió plenària el 29 d’octubre. Més de
tres mesos després, el consistori al-
deà ha rebut una notificació de l’i-
nici d’un procediment legal amb
l’objectiu de declarar la nul·litat de
l’acord del ple que es proclamava
municipi desvinculat del govern de
Madrid. L’alclade de l’Aldea, Dani
Andreu, ha assegurat en declara-
cions a L’EBRE que “el govern de
l’Estat es dedica a intentar espan-
tar els catalans utilitzant tota la
maquinària de l’administració en
lloc d’escoltar la voluntat del po-
ble. Està clar que no ho aconse-
guiran, perquè som un poble pe-
tit i valent”.

Les mocions per declarar els muni-

cipis com a “territori català lliure i
sobirà” van nàixer a Sant Pere de To-
relló el 3 de setembre del 2012. Ac-
tualment, més de 190 localitats d’a-
rreu de Catalunya han aprovat mo-
cions d’aquest tipus, dotze de les
quals se situen a les Terres de l’Ebre:
Tortosa, el Perelló, Deltebre, l’Amet-
lla de Mar, l’Aldea, a la comarca del
Baix Ebre; Amposta, Santa Bàrbara,
la Ràpita, Alcanar, a la comarca del
Montsià; Móra d’Ebre i Miravet, a la
comarca de la Ribera d’Ebre, i Arnes,
a la comarca de la Terra Alta.

Tot i això, només sis municipis
han rebut la notificació d’obertura
d’un procediment contenciós admi-
nistratiu per anul·lar la moció sobira-
nista. És el cas de Celrà, Arenys de
Munt, Vidreres, Llançà, Espinelbes, i
ara l’Aldea. En aquest sentit, l’alcalde
aldeà apunta que “tot plegat es
tracta d’una maniobra contra els
municipis que s’han pronunciat
obertament a favor de la indepen-
dència de Catalunya, com a l’Al-

dea, on deu dels onze regidors
vam aprovar la moció per decla-
rar-nos territori català lliure”.

Les obertures dels contenciosos
administratius a càrrec de la dele-
gació del govern espanyol a Cata-
lunya, institució que presideix Ma-
ria de los Llanos de Luna, van co-
mençar a notificar-se a mitjan mes
desembre del 2012, quan el muni-
cipi de Celrà, al Gironès, va rebre la
primera denúncia. “Ha començat
un degoteig i és provable que a

poc a poc tots els municipis que
han fet el pronunciament reben
la notificació de la delegació”, as-
segura Josep Maria Ximenis, alcalde
d’Arenys de Munt i secretari de
l’Associació de Municipis per la In-
dependència.

ESPERANT RESOLUCIÓ A hores
d’ara, els municipis denunciats per
la delegació estan esperant que el
contenciós administratiu avance
amb el requeriment de documen-

tació dels jutjats i la posterior sen-
tència. En aquesta línia, l’alcalde Xi-
menis assenyala que “ara s’ha d’es-
perar si hi ha citació judicial o no,
però, en qualsevol cas, en el pit-
jor dels casos el que pot passar és
que s’anul·len les mocions, cosa
que no impedeix que l’endemà la
tornem a aprovar o sortim al bal-
có i la cridem als quatre vents.
Per molta legislació que utilitzen,
no podran fer callar un poble”.

DESPESA ECONÒMICA Des de
l’Associació de Municipis per la In-
depenència denuncien que aquesta
denúncia suposa una “despesa de
recursos absurda, ja que els trà-
mits legals poden costar, com a
mínim, uns 6.000 euros per muni-
cipi, més d’un milió d’euros si s’a-
caben denunciant els 191”.

En aquest sentit, des de l’Ajunta-
ment de l’Aldea han demanat asses-
sorament als serveis legals que ofe-
reix la Diputació de Tarragona per fer
front als tràmits (i, si escau, al juí)
que comportarà la denúncia de la
delegació. “Volen castigar els ajun-
taments independentistes debili-
tant-los econòmicament”, denún-
cia l’alcalde de l’Aldea. 
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L’Aldea es va declarar “territori català lliure” el 29 d’octubre. / L’EBRE

L’Estat obre un contenciós contra l’Aldea
per declarar-se “territori català lliure”

IDENTITAT Primer municipi de les Terres de l’Ebre de ser denunciat (el sext de Catalunya) per aprovar la moció sobiranista 

La subdelegació del govern de l’Estat a Catalunya ha interposat una de-
núncia a l’Ajuntament de l’Aldea per anul·lar la moció en què es decla-
ra “territori català lliure i sobirà”. Des de l’administració estatal argu-
menten que l’administració municipal és incompetent. 

SANTA BÀRBARA ACN

Tres individus encaputxats i ar-
mats van intentar assaltar la Coope-
rativa del Camp de Santa Bàrbara
dimarts, 5 de febrer, amb la inten-
ció de robar els diners de la caixa
forta. Segons els Mossos d’Esqua-
dra, els fets van tindre lloc a tres
quarts de nou del vespre, quan
l'empleada de l'agrobotiga tancava
les portes i tres individus armats van
irrompre a les instal·lacions. Després
de lligar-la, li van exigir els diners de
la caixa forta. La treballadora va as-
segurar-los que ella no en tenia la
clau i que l'havia de demanar a un
company, el qual, alertat per la si-
tuació, va trucar als Mossos. La ràpi-
da arribada dels efectius policials va
fer avortar l'assalt, tot i que els lla-
dres van aconseguir fugir.

L'empleada no va patir danys en
la seua integritat física i els tres indi-
vidus no van aconseguir l'objectiu
d'endur-se els diners.

L'àrea d'Investigació Criminal de
la policia treballa en aquest cas per
determinar l'autoria de l'assalt frus-
trat i detindre’n els culpables. 

Tres encaputxats armats intenten assaltar 
la Cooperativa del Camp de Santa Bàrbara

SUCCESSOS L’arribada dels Mossos d’Esquadra evita un robatori

Cooperativa del Camp, a Santa Bàrbara. / L’EBRE

DELTEBRE Redacció

Els regidors de CiU a Deltebre
conjuntament es van enfrontar a
l’equip de govern, format per ERC i
PSC, a qui en el darrer ple van acu-
sar d’apujar-se el sou entre 200 i
400 euros. En el darrer ple, que es
va fer dimecres, el plenari va apro-
var una modificació dels sous dels
regidors. Segons l’alcalde de la lo-
calitat, Gervasi Aspa, aquestes mo-
dificacions “es deuen a variacions
en les retencions que paguen els
regidors, tant pel que fa a l’IRPF
com a la Seguretat Social”. Aspa
també va destacar després del ple
que “la partida pressupostària
que es dedica als sous dels regi-
dors és de 1.000 euros menys
respecte als pressupostos del

2012”.
D’altra banda, el grup de CiU

–que va votar en contra de la me-
sura juntament amb el PP– assegu-
ren que “l’equip de govern ha
promogut un increment de sous
que suposa una despesa extra de
2.550 euros mensuals per a l’A-
juntament”. Des de la federació
també asseguren que “si es té en
compte l’import dels regidors a
la Seguretat Social, els veïns de
Deltebre acabaran pagant 9.775
euros més pels sous dels regi-
dors el 2013 que el 2012”.

El mateix ple també va aprovar
una moció en suport a la declara-
ció de sobirania del Parlament de
Catalunya amb els vots favorables
d’ERC, CiU i PSC i el vot contrari
dels dos regidors del PP. 

Enfrontament entre CiU i ERC a
Deltebre pel sou dels regidors
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