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A l’ajuntament de Tàrrega tampoc oneja la bandera espanyola.

El Govern central denuncia vuit ajuntaments
i consells per nohissar la bandera espanyola
Contenciós administratiu contra els ajuntaments d’Agramunt, les Borges Blanques, Bellvís, Tàrrega
i Torregrossa i els consells de l’Urgell, Segarra i el Pla || Deu ensmés també estan amenaçats

POLÍTICABANDERES

E.F
❘ LLEIDA ❘ La delegació del Govern
a Catalunya ha presentat un
contenciós administratiu contra
vuit ajuntaments i consells co-
marcals de Lleida per no hissar
la bandera espanyola als pals de
les seus oficials.Així mateix,
se’ls sol·licita que, en un termi-
ni de vint dies, presentin el res-
pectiu expedient sobre els mo-
tius pels quals no fan onejar la
bandera espanyola a la façana
d’aquestes institucions. Ja han
rebut el requeriment judicial els
ajuntaments d’Agramunt, les
Borges Blanques, Bellvís,Tàr-
rega,Torregrossa i els consells
del Pla, la Segarra i l’Urgell, se-
gons fonts consultades.Altres

ajuntaments com Mollerussa,
Golmés, Juneda, Fondarella i
Balaguer, i els consells comar-
cals de les Garrigues o el Segrià
també han estat denunciats, pe-
rò encara no han rebut el reque-
riment judicial.

Abans d’aquesta notificació
judicial, la delegació del Govern
a Catalunya, i prèviament la
subdelegació del Govern a Llei-
da, ja van sol·licitar a aquestes
administracions que emetessin
un informe sobre els motius pels
quals no tenien l’ensenya col·lo-
cada.Així mateix, se’ls instava
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INFRACCIONS DE LLEI

Contenciós administratiu

per no rectificar i infringir

la llei que regula l’ús

de banderes

a fer onejar la bandera espanyo-
la a l’edifici en un termini de
deu dies (com va informar SE-
GRE).

L’alcalde de Balaguer i vice-
president de l’Associació deMu-
nicipis per la Independència
(AMI), Josep Maria Roigé, va
destacar que l’entitat posa al
servei dels municipis assessora-
ment jurídic. “Els ajuntaments
no volem cometre cap il·lega-
litat, però tenim la legitimitat
democràtica de la majoria dels
ajuntaments i consells”, va afe-
gir.

Sant Guim planteja a alcaldes de la
Segarra fer sometent pels robatoris
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Obren a Almenar un centre per
a la distribució de biomassa
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AMAIA RODRIGO
❘ CAMARASA ❘ Els alcaldes de muni-
cipis de Lleida amb menys ha-
bitants critiquen les reformes de
l’administració que preparen tant
el Govern central com la Gene-
ralitat perquè suposen una pèr-
dua de l’autonomia municipal.
Ahir ho van fer, per exemple,
l’alcalde de Bellcaire d’Urgell,
Xavier Bergé, i el regidor peda-
ni de Sant Llorenç de Montgai
(Camarasa), Jaume Porta.Van
coincidir a assenyalar que el pro-

blema del dèficit de l’adminis-
tració prové, sobretot, dels mu-
nicipis més grans, que tenen un
deute més elevat, i van destacar
la necessitat d’apostar cada ve-
gada més per una administració
de proximitat.

L’ajuntament de Bellcaire, va
explicar l’alcalde, presta alguns
serveis a través de la mancomu-
nitat amb poblacions pròximes
i té previst continuar apostant
per aquesta fórmula. En el cas
de Sant Llorenç, alguns veïns

van iniciar l’estiu passat els trà-
mits perquè el nucli sigui decla-
rat entitat municipal descentra-
lizada (EMD), cosa que podria
topar amb la voluntat de la Ge-
neralitat de vetar la constitució
de noves entitats locals en la fu-
tura llei de governs locals. Jau-
me Porta va assenyalar ahir que
la constitució de l’EMD respon
a un objectiu identitari, però
també a la voluntat de gestionar
els recursos sense haver de re-
bre una autorització. Segons Por-

ta, la independència suposaria
més estalvi. En aquest punt, va
coincidir amb Bergé, que va des-
tacar que les reformes podrien
acabar debilitant el territori. Ber-
gé va explicar que Bellcaire man-
comuna serveis de guarderia
amb Penelles i Bellmunt i va afir-
mar que es plantegen fer el ma-
teix amb una residència per a
gent gran. Per l’edil, les refor-
mes es plantegen de cara a la ga-
leria.

Municipis petits critiquen les reformes
locals deMadrid i la Generalitat
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■ Diversos alcaldes i presi-
dents dels ens comarcals de
Lleida denunciats i que han
rebut algun requeriment es re-
uneixen avui per estudiar les
diferents denúncies, saber com
actuar i determinar quin po-
sicionament cal seguir des dels
diferents òrgans. En aquest
sentit, la presidenta del con-
sell de l’Urgell, Rosa Maria
Mora, va assenyalar: “La reu-
nió ha de servir perquè pu-

guem seguir un mateix crite-
ri i fins i tot sol·licitar un as-
sessorament jurídic per a tots.”

La majoria d’ajuntaments
consultats encara no han
col·locat la bandera als edifi-
cis i han manifestat que no-
més l’hi fan onejar durant les
festes locals o dates assenya-
lades al llarg de l’any.

A més, molts dels ajunta-
ments tampoc han respost el
segon requeriment de la de-

legació del Govern a Catalu-
nya, en què se’ls sol·licitava
que fessin un informe sobre
els motius pels quals no te-
nien la bandera col·locada i
se’ls requeria que la fessin
onejar a les seus en un termi-
ni de deu dies. En diversos
ajuntaments de Lleida, nor-
malment fan onejar la senye-
ra i la insígnia municipal o la
de la Unió Europea, com a Ba-
laguer.

Front comúdels alcaldesperunificar criteris

Conveni per a la
preservació del
paisatge de la Segarra

MEDIAMBIENT

❘ CERVERA ❘ Unió de Pagesos fir-
marà avui a Cervera un con-
veni amb l’associació cultu-
ral Fòrum l’Espitllera i altres
entitats com ElTrill per apro-
fundir en la preservació del
medi ambient i el paisatge de
tot el territori de la Segarra
com un actiu de desenvolu-
pament social, econòmic i
cultural de la comarca a tra-
vés de la dinamització de la
vida local i la defensa de
l’equilibri territorial del pa-
ís.

LLEIDEBANDERES

Article 3
❚ El text de l’article assenyala:
“La bandera espanyola haurà
d’onejar a l’exterior i ocupar el
lloc preferent a l’interior de tots
els edificis i establiments de
l’Administració central, instituci-
onal, autonòmica provincial o
insular i municipal de l’Estat.”

Requeriments
❚ Els requeriments rebuts ante-
riorment al contenciós adminis-
tratiu recordaven als ajunta-
ments i consells que el fet de no
tindre col·locades les banderes
a l’exterior de l’edifici consistori-
al que estableix la normativa vi-
gent obliga l’Administració de
l’Estat a actuar d’acord amb les
competències que li atorga la
llei per assegurar que es resta-
bleixi l’ordenació jurídica vulne-
rada per la infracció de l’article
3 de la llei.

Les imatges, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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