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TERRES DE L’EBRE ACN / Ò. Meseguer

El jutjat contenciós administratiu
número 2 de Tarragona ha rebutjat
el recurs de la subdelegació del go-
vern espanyol a Tarragona contra
l'acord del ple de l'Ajuntament d'Al-
canar (Montsià) que declarava la
població com a territori català lliure
i sobirà, a més de reclamar un refe-
rèndum per a la independència de
Catalunya. Segons l'auto, recollit
per ACN, els acords no són impug-
nables perquè impliquen "una ma-
nifestació del dret de petició" i en
cap cas comporten obligacions o
conseqüències jurídiques concretes.
L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montse-
rrat (ERC), ha celebrat la resolució i
ha retret a l'Estat que es dedique a
presentar aquest tipus de recursos
en el moment de crisi actual.

Un total de 17 municipis ebrencs
ha aprovat mocions en el mateix
sentit i ho han notificat al departa-
ment de Governació. Miravet, el Pe-
relló i Deltebre s’han declarat espe-
cíficament territoris lliures, com Al-
canar, mentre que la resta (Ampos-
ta, l’Ampolla, Roquetes, Masdenver-
ge, Xerta, Sant Jaume d’Enveja, la

Sénia, Flix o la Palma d’Ebre) s’han
limitat a donar suport a la declara-
ció de sobirania del poble de Cata-
lunya, aprovada pel Parlament. A
més, altres municipis ho han apro-
vat, però no ho haurien notificat a
la Generalitat, com ara Santa Bàrba-
ra, Arnes, Móra d’Ebre o l’Ametlla, si
més no. Per tant, la resolució judi-
cial obre la porta a avalar totes
aquestes expressions. Fins ara, no-
més havia transcendit que hagues-
sen estat denunciats per l’Estat Am-
posta, Alcanar i l’Aldea, en què el
fiscal, segons l’alcalde, Dani An-
dreu, va acceptar un recurs de l’A-
juntament (assessorat per l’Associa-
ció Catalana de Municipis) però l’Es-
tat va tornar a recórrer-hi en contra.
Si bé el cas d’Amposta també es va
resoldre favorablement al consistori
perquè l'advocat de l'Estat va supe-
rar el termini estipulat per presentar
el recurs, és el d’Alcanar, en la me-
sura que va incloure la declaració en
l'articulat, el que pot comportar un
precedent. La titular del contenciós
administratiu número 2 de Tarrago-
na entén que aquestes declaracions
–així com el fet que el Parlament vo-
te la declaració de sobirania de Ca-

talunya i inicie un procés de transi-
ció cap a l'estat propi– no tenen
efectes jurídics vinculats més enllà
d’una declaració d'intencions.

"No impliquen cap efecte jurídic i
administratiu concret que cree deu-
res, obligacions o càrregues, ni inci-
deixen directament en l'esfera dels
seus destinataris amb conseqüèn-
cies concretes, ni suposen tampoc
una disposició de caràcter general,
no sent per això fiscalitzables des
del punt de vista del dret adminis-
tratiu", argumenta l'auto. 

L’alcalde Montserrat sosté que la
moció aprovada "té un valor enun-
ciatiu, de declaració de principis".
"Tothom la fem sent conscients
que no té efectes jurídics", apunta.
"Quan ens diuen que hem de pos-
tposar la consulta per la crisi, se-

ria bo que s'ho apliquessen", diu el
batlle canareu.

Fonts oficials de la subdelegació
del govern expliquen que, fins ara,
el criteri havia estat recórrer contra
les mocions que incloïen la declara-
ció com a territori català lliure en
l’articulat. Els ajuntaments que ho
han aprovat només en el preàmbul,
com ara Tortosa, no han de patir.
Quant a la resta, probablement, el
recent dictamen judicial podria fer
desistir l’advocacia de l’Estat, si bé
les mateixes fonts de la subdelega-
ció diuen que s’està estudiant cas
per cas.

EL TC SUSPÈN LA DECLARACIÓ
DEL PARLAMENT Tot plegat, la ma-
teixa setmana que el Tribunal Cons-
titucional (TC) ha suspès temporal-
ment la declaració de sobirania
aprovada pel Parlament el 23 de ge-
ner passat amb els vots de 85 dipu-
tats (CiU, ERC, ICV i un de la CUP),
els magistrats han admès a tràmit la
impugnació que va presentar l'ad-
vocat de l'Estat contra la resolució,
fet que implica, automàticament,
que el text deixa de tindre vigència
per un termini de cinc mesos, pro-
rrogable mentre no resolen la qües-
tió de fons. El TC ha traslladat l'a-
cord al govern espanyol i al Parla-
ment de Catalunya perquè hi pu-
guen presentar al·legacions i, en el
cas de la cambra catalana, ha deixat
la qüestió en mans dels seus serveis
jurídics.

La justícia obre l’aval a les declaracions
sobiranistes d’una vintena de municipis

EL PROCÉS SOBIRANISTA El jutge valora que la declaració del ple d’Alcanar no implica obligacions jurídiques

Un jutjat de Tarragona ha avalat la declaració sobiranista de l’Ajuntament
d’Alcanar, un dels 17 municipis ebrencs que, com a mínim, han aprovat
mocions expressant el seu suport a la declaració de sobirania del poble de
Catalunya o s’han declarat territori català lliure. L’auto diu que no hi ha
efectes jurídics i pot ser un referent per a la resta de casos.

TORTOSA Redacció / Ò.M.J.

L’exministra, diputada electa a
Madrid pel PSC i, suposadament, as-
pirant a liderar el PSOE, Carme Cha-
cón, va enviar una carta, a través dels
mitjans de comunicació, al primer
secretari del PSC, Pere Navarro, en
què li retreia la seua participació en
la cimera pel dret a decidir convoca-
da, dilluns passat, pel president Mas,
acusant Navarro i la direcció actual
del PSC de fer el joc a Mas, a qui, al-
hora, Chacón acusava de voler en-

frontar els treballadors de Catalunya
amb els de la resta de l’Estat amb la
seua aposta rupturista. La resposta
no es va fer esperar. La direcció ma-
teix va trobar la declaració de Cha-
cón inoportuna i fora de lloc. Però
un sector del PSC, el més catalanista,
va anar més enllà. Els signants de l’a-
nomenat Manifest de Setembre, en-
tre els quals hi ha els diputats Marina
Geli o Àngel Ros, l’eurodiputada Ma-
ria Badia, els exdiputats Daniel Font
o Montserrat Tura i l’exalcaldessa de
Girona, Pia Bosch, van respondre

Chacón que fer incompatibles els
drets socials i els nacionals és “fer
trampa”. “Els federalistes de sem-
pre estem esperant que Espanya
estiga finalment a l’altura. Aquesta
és la qüestió, amiga Carme. És l’-
hora d’Espanya”, conclou.

Per la seua banda, la primera se-
cretària del PSC a les Terres de l’Ebre,
Núria Ventura, subscriu “plenament
tant la carta de resposta (Geli o Ros
també van negar-se, junt amb Ven-
tura, a votar en contra de la primera
declaració de sobirania del Parla-

ment) com la resposta que ha do-
nat la direcció del PSC”. Altres figu-
res del sector crític ebrenc van anar
més enllà i, per exemple, el primer
secretari del PSC a Deltebre, José
Emilio Bertomeu, ha demanat a Cha-
cón “que es quede a Madrid”. El
PSC de l’Ebre, segons va concretar
Ventura, farà, el dia 31 de maig, la
primera jornada de debats oberts a
la ciutadania, més enllà de la militàn-
cia, en el marc de la convenció ober-
ta del partit. Es farà una primera ses-
sió a cada capital de comarca. 

Núria Ventura comulga al cent per cent amb la dura
resposta del sector catalanista a Carme Chacón

DEBAT INTERN AL PSC L’exministra havia carregat contra la participació dels socialistes en la cimera pel dret a decidir

Suspeses les eleccions
al secretariat nacional
de l’ANC

La renovació de càrrecs en el
si de l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) ha quedat ajorna-
da sense data, tant en l’àmbit
nacional com en el territorial.
En l’assemblea general de l’enti-
tat que es va fer a Girona, ja es
va deixar oberta la redefinició
dels estatuts pel que fa als re-
quisits que han de complir els
dirigents nacionals o territorials
de l’ANC. Per exemple, els
membres del secretariat nacio-
nal no podran ostentar càrrecs
orgànics de cap partit polític a
nivell nacional ni ocupar llocs
de responsabilitat en àmbits po-
lítics de rang nacional des de la
presentació de la candidatura
fins a la finalització del mandat.
Sota aquestes i altres considera-
cions, es van presentar una sèrie
de candidats, però també s’han
rebut moltes impugnacions,
com recull el comunicat de la
junta electoral que aposta per
ajornar les eleccions que estaven
previstes per al dia 11 de maig
fins que no es resolguen les im-
pugnacions. De les Terres de l’E-
bre, els tres candidats que s’hi
presenten són el riberenc Marcel
Guiu, l’ampostí Manel Alves i Jo-
an Esteve. El comitè permanent
de l’ANC admet que hi ha “di-
ferents sensibilitats” que po-
den entrar en conflicte, però fa
una crida a la unitat. 

La CUP no confia en les
intencions convergents
per reformar Sagessa

Després que alcaldes i consellers
comarcals de CiU a l’Ebre propo-
sessen una reforma de Sagessa
perquè les institucions del territori
siguen titulars dels serveis que
l’empresa pública reusenca dóna
a les Terres de l’Ebre, la CUP ha
respost que això no significaria
una millora del control d’aquesta
societat, sinó que “l’interès real
d’aquesta reforma és fer fora la
CUP del consell d’administra-
ció”, amb l’objectiu que les possi-
bles irregularitats comeses a les Te-
rres de l’Ebre no vegen la llum. Xa-
vier Rodríguez, de les CUP ebren-
ques, es va preguntar per què els
càrrecs de CiU van votar en contra
de realitzar una auditoria de gestió
de l’empresa i de les diferents fun-
dacions depenents d’aquesta. 

Breus


