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EL CONTENCIÒS PRESENTAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 
ESPANYOL CONTRA LA DECLARACIÓ D’ALCANAR COM A “TERRITORI 
LLIURE I SOBIRÀ” HA ESTAT REBUTJAT PEL JUTJAT 

El jutjat contenciós administratiu nº 2 de Tarragona ha acordat la inadmissibilitat 
del recurs contenciós administratiu que la subdelegació del govern espanyol 
havia interposat contra la moció conjunta d'ERC i CiU de declaració del municipi 
d’Alcanar com a “territori català lliure i sobirà”, que es va aprovar en el Ple 
celebrat el dia 6 de novembre de 2012, per 11 vots a favor d’ERC i CiU, i 6 vots 
en contra del PSC i el PP. 

Aquesta moció també demanava al Parlament de Catalunya que assumisca la 
plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat 
català lliure, independent, democràtic i social. Alhora, l’Ajuntament d’Alcanar 
reafirmava el seu compromís d’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència i instava el Parlament de Catalunya a convocar, quan escaiga, 
una consulta sobre la independència de Catalunya. 

La denúncia presentada per l’Estat, contra aquesta moció, que anava signada per 
la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Mª Llanos de Luna Tobarra, 
argumentava que la moció era “nul·la de ple dret perquè l’Ajuntament no té 
competència per a dictar-la, i a més és contrària al principi de neutralitat i 
excedeix una simple declaració de principis ideològics”.  
 
Ara, davant la notícia de no haver estat admès el recurs, l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Alcanar ha manifestat la seua satisfacció i han explicat que la 
denúncia “no tenia cap sentit, i així mateix s’exposa en el comunicat que ens ha 
fet arribar el jutjat, en el qual es diu que els actes impugnats constitueixen, d’una 
banda, una manifestació del dret de demanda, no impugnable com a tal, i d’altra 
banda, una sèrie de declaracions que no són fiscalitzables des del punt de vista 
estricte del Dret Administratiu”. 
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