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La bandera espanyola, amb la catalana, l’europea i la municipal, a la seu del consell de l’Urgell.

Urgell, Pla i Segrià hissen la bandera espanyola
davant de l’amenaçademultes i inhabilitació
El consell de la Segarra preveu fer-ho la setmana que ve i el del Solsonès defensarà que la llei no inclou
els ens comarcals || Fabregat anuncia que el Pla pagarà els impostos a la Hisenda catalana

ADMINISTRACIÓLITIGI

❘ LLEIDA ❘ La bandera espanyola
onejava ahir als consells de l’Ur-
gell, el Pla d’Urgell i el Segrià,
després de mesos de requeri-
ments per part de l’Estat que, en
el cas d’aquestes dos primeres
comarques, van culminar en con-
tenciosos administratius i l’ame-
naça de processos penals contra
els presidents comarcals. La des-
obediència en aquest cas podria
significar sancions econòmiques
personals i la inhabilitació per

un període de fins a dos anys. Es
tractava de resolucions del jut-
jat contenciós administratiu nú-
mero 1 de Lleida, el titular del
qual és el jutge José María Ma-
gán, si bé actualment està de bai-
xa i hi ha una jutge substituta.

La “bandera espanyola” està
a la vista, encara que per “im-
peratiu legal”, segons els con-
sells que la van hissar o preve-
uen fer-ho els pròxims dies. És

el cas del president del Pla, Fran-
cesc Fabregat. “És lamentable
que hàgim de dedicar temps i es-
forços a això amb la crisi que
afecta el país”, va afirmar. Fa-
bregat va assegurar que va op-
tar per posar-la “perquè no cal
gastar diners ambmultes absur-
des i suïcidar-nos políticament”.
La presidenta de l’Urgell, Rosa
Maria Mora, va recordar que, en
reunions amb els serveis jurídics
de Governació, l’ACM i l’As-
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sociació de Municipis per la In-
dependència els van comunicar
que la llei obliga a exhibir la ban-
dera espanyola a les institucions.
“El termini que va donar el jut-
jat expirava la setmana que ve,
no tenia sentit esperar”, va dir.

Tant Mora com Fabregat van
haver de documentar que havi-
en complert els preceptes de la
llei enviant al jutjat una fotogra-
fia de les banderes i un decret
que ordena hissar-les. Per la se-

ua part, el consell del Segrià va
penjar les banderes “per solida-
ritat” amb l’Urgell i el Pla, se-
gons el president, Pau Cabré.
També preveu fer-ho el consell
de la Segarra la setmana que ve,
segons el president,Adrià Mar-
quilles. “Ja ho hauríem fet, pe-
rò no en tenim cap i hem de
comprar-ne una, feia 25 anys que
no la posàvem”, va explicar.Al-
tres ens comarcals als quals l’Es-
tat ha requerit hissar la bande-

La bandera espanyola, a la seu del consell del Segrià.

FOTOS I DECRETS

Els consells de l’Urgell i el

Pla van enviar al jutjat fotos

de les banderes i decrets

que ordenen hissar-les

ra espanyola són el de la Nogue-
ra i les Garrigues, si bé en
aquests casos el litigi no ha ar-
ribat als jutjats. Esperen respos-
ta a al·legacions o a veure com
es desenvolupen els esdeveni-
ments, igual que ajuntaments
com els de Cervera,Tàrrega i les
Borges.

De tota manera, la majoria
d’aquests alcaldes i presidents
reconeixen que hauran d’accep-
tar exhibir la bandera d’Espa-
nya a la seu dels seus consisto-
ris “per imperatiu legal”. En can-
vi, els alcaldes de Balaguer i Sol-
sona al·leguen que obres a la seu
municipal o a prop els impedi-
ran hissar-la de moment. Per la
seua part, el consell del Solso-
nès qüestiona que la llei esta-
tal els inclogui i va afirmar que
defensaran la seua posició da-
vant dels tribunals.

D’altra banda, Fabregat va
anunciar que el pròxim trimes-
tre el consell del Pla pagarà els
impostos a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya. S’ha de recor-
dar que Mollerussa va acordar
elaborar un estudi sobre aques-
ta qüestió. “Quan el tinguem,
decidirem com fer-ho”, va dir
l’alcalde, Marc Solsona. Cerve-
ra també estudia aquesta opció.

Firmes i pancartes veïnals contra
el nou POUM d’Alfarràs
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El Segrià creu que obres ambientals
faran inviable el dipòsit de Seròs
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El Solsonès resisteix
❚ Els serveis jurídics del consell del
Solsonès consideren que els ens co-
marcals no estan subjectes a la llei
estatal del 1981 que regula l’ús de
la bandera espanyola, ja que no els
esmenta. Van afirmar que defensa-
ran la seua posició davant dels tri-
bunals si els ordenen hissar la ban-
dera espanyola.

Balaguer i Solsona, enobres
❚ L’alcalde de Balaguer, Josep Ma-
ria Roigé, va dir que cal fer obres al
balcó on hi ha els pals de les ban-
deres i no disposa partida per exe-
cutar-les. Va al·legar motius de se-

guretat per no accedir al balcó fins
a completar aquests treballs. Tam-
bé l’alcalde de Solsona, David Ro-
dríguez, va al·legar que obres a
prop de la seu del consistori impe-
diran hissar de moment la bandera
espanyola.

Cervera i el príncep
❚ La Paeria de Cervera prepara una
moció per demanar al príncep que
renunciï al seu títol de comte de
Cervera, similar a l’aprovada pel de
Balaguer. Així ho va explicar l’alcal-
de, Ramon Royes, que no va posar
data per presentar-la. La Casa Reial
va rebutjar pronunciar-s’hi.

Esteladaa l’Urgell
❚ Després d’hissar la bandera espa-
nyola, el consell de l’Urgell té inten-
ció de desplegar una gran estelada
al balcó de la façana de la plaça de
les Nacions Sense Estat, segons va
explicar la presidenta, Rosa Maria
Mora.

Bandera ‘discreta’ al Pla
❚ El consell del Pla d’Urgell va col·lo-
car la bandera espanyola junta-
ment amb la catalana en un lloc
discret al capdamunt de la seu co-
marcal. “La llei no especifica on
s’han de col·locar les banderes”, va
dir el president, Francesc Fabregat.


