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Resultat previsible. La de-
núncia que la delegació de
l’Estat a Catalunya va pre-
sentar contra l’Ajunta-
ment de Corbera de Llo-
bregat per declarar-se ter-
ritori lliure i sobirà, tot i
que el ple no ho havia acor-
dat, ha quedat en un no-
res. El contenciós número
9 de Barcelona ha donat
per tancat el procés des-
prés que l’Estat n’hagi de-
sistit. La moció que es va
aprovar a Corbera no és la
mateixa que han avalat al-
tres municipis en què es
declaren territori lliure,
tot i que la que va passar
pel plenari també parla de
la independència. La part
resolutiva del text aprovat
consta de sis punts, però
en cap es declara Corbera
com a municipi lliure, i no-
més se’n fa referència en
l’exposició de motius. En
la proposta aprovada es re-
clama al Parlament que
declari la independència
unilateralment, que creï la
hisenda pròpia o de regis-
tres civils i l’Ajuntament
s’adhereix a l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).

No obstant això, el gabinet
liderat per María de los
Llanos de Luna va presen-
tar el contenciós perquè
en la declaració de motius
per prendre l’acord es
parlava de la declaració
de territori lliure.

Segons els serveis jurí-
dics municipals, el desisti-
ment demanat per la dele-

gació es basa en un defecte
processal a l’hora d’inter-
posar-lo, ja que volien reti-
rar-lo al·legant una errada
del jutjat degà com a cau-
sant d’una duplicitat. Cal
recordar que també va de-
nunciar el consistori per
incomplir la llei de bande-
res. L’Ajuntament no ac-
ceptava que es volgués evi-

tar el desistiment a l’em-
para d’una inexistent er-
rada, i finalment l’Estat ha
al·legat una duplicitat a
l’hora d’interposar el dos
contenciosos contra Cor-
bera. Un extrem que el
consistori no accepta per-
què els dos processos són
diferents per dos temes.

La defensa de l’Ajunta-
ment considera que la mo-
ció del ple és un acte polític
que materialitza una vo-
luntat o sentiment ciuta-
dà i, per tant, com diu una
sentència prèvia de Canà-
ries, “correspondrà als
ciutadans, mitjançant el
seu dret al sufragi, jutjar i
valorar aquest acte polític
quan correspongui, no pas
al tribunals”. Als jutjats els
correspon jutjar la legali-
tat dels actes administra-
tius. Corbera entén que la
moció, així com les que
han aprovat altres munici-
pis, no és un acte adminis-
tratiu ni té efectes jurí-
dics. És a dir, que simple-
ment es tracta d’una de-
claració d’intencions sen-
se conseqüències. La dele-
gació ha portat al jutjat
molts altres consistoris
que van declarar-se terri-
tori lliure i sobirà. ■
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L’alcalde, Manel Ripoll, en una fotografia d’arxiu ■ J. RAMOS

El ple de Vic va aprovar ahir
una moció que aposta per la
sobirania fiscal. Això signi-
fica que els pagaments que
faci el consistori correspo-
nents a l’IVA i l’IRPF es fa-
ran a l’Agència Tributària
de Catalunya en lloc de l’es-
tatal, com es feia fins ara.
De fet, el text que es va aca-
bar aprovant és el fruit de la
negociació entre la CUP i SI
–que inicialment van pre-
sentar la moció– amb CiU i
ERC, que van presentar es-
menes al text original en
què es declarava el munici-
pi insubmís i que, d’acord
amb un informe de secreta-

ria, no s’ajustava a la llei. Fi-
nalment es va consensuar
una moció en què s’aposta
per la via de la sobirania fis-
cal, coordinant-se amb la
Generalitat i altres entitats
municipalistes. La propos-
ta inicial era la mateixa que
fa uns dies es va promoure
des de l’AMI, però un dels
principals interrogants que
es van plantejar ahir va ser
si és legal. La moció, que tal
com es va aprovar no deixa
de ser una declaració
d’intencions, es va validar
en espera d’un pronuncia-
ment de l’AMI. A banda, es
va aprovar una moció con-
tra la intenció de l’Estat de
limitar competències als
ajuntaments. ■
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La presidenta del PP ca-
talà, Alícia Sánchez-Ca-
macho, podrà personar-se
com a acusació particular
en el cas d’espionatge del
dinar que va mantenir
amb l’exparella de Jordi
Pujol Ferrusola. El jutjat
d’instrucció 14 va emetre

una providència en què
considera part personada
la popular, tal com ella ma-
teixa havia demanat a tra-
vés d’una sol·licitud el 25
de febrer passat.

Per la via civil, conti-
nua el seu curs la deman-
da interposada per la pre-
sidenta del PP català per
vulneració al dret de l’ho-
nor, a la intimitat i a la

pròpia imatge, contra
l’empresa Método 3, que
es va encarregar de gra-
var la seva conversa amb
María Victoria Álvarez, i
contra alguns mitjans.

Atacs en diverses seus
D’altra banda, Alícia Sán-
chez-Camacho va denun-
ciar ahir els atacs perpe-
trats en les últimes setma-

nes contra més de deu
seus del PP català, l’últim,
diumenge passat a Vila-
decans, i els va qualificar
d’“inacceptables”.

Sánchez-Camacho va
advertir que durant els
pròxims dies presentarà
denúncies al conseller
d’Interior, Ramon Espa-
daler, perquè s’investi-
guin els incidents. ■

Camacho, acusació particular en
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El partit Ara Reus va pre-
sentar ahir un escrit en
què demana al jutge que
porta el cas Innova que citi
en qualitat d’imputat l’ex-
alcalde de Reus, el socialis-
ta Lluís Miquel Pérez. Se-
gons el comunicat emès
ahir a la tarda per aquesta

formació, la decisió la van
prendre els advocats i l’e-
xecutiva del partit després
d’escoltar unes declara-
cions en què Pérez va de-
fensar el treball de consul-
toria i assessoria que l’ex-
director del Servei Català
de la Salut, Carles Manté,
va fer en les obres de cons-
trucció del nou hospital
de Sant Joan de la ciutat.
En aquestes mateixes de-
claracions, i sempre se-
gons la versió d’Ara Reus,
l’exbatlle també justifica-
va els 720.000 euros co-
brats per Manté. ■
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