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PLE DEL PARLAMENT

Els grups del tripartit, CiU
i Ciutadans van votar con-
tra l’esmena del PP a la to-
talitat del projecte de llei
sobre la localització i iden-
tificació de les persones
desaparegudes durant la
Guerra Civil i la dictadura
franquista, popularment
coneguda com a llei de
fosses. Els diputat del PP
Rafael López va qualificar
d’innecessària la redacció
de la llei perquè el govern
acaba d’exhumar, com a
prova pilot, una fossa co-
muna a Gurb a través d’un
conveni amb el municipi i
les universitats que hi han
participat.

López va acusar el con-
seller de Relacions Institu-
cionals, Joan Saura, d’im-
pulsar el projecte per «llu-

ïment personal» i va fona-
mentar l’oposició del PP
perquè no volen «dividir la
societat en dos» i la llei pot
«obrir ferides». Saura va
replicar-li que «el text par-
la de totes les víctimes i no
de dos tipus». I li va dema-
nar que «si vol tancar feri-

des, no afirmi coses que la
llei no diu».

«Garanties jurídiques»
El portaveu d’ICV-EUiA,
Jaume Bosch, va recordar
als populars que els ser-
veis jurídics de la Genera-
litat van recomanar elabo-

rar una llei per disposar de
«garanties jurídiques» du-
rant l’ocupació de terrenys
privats i els possibles con-
flictes d’interessos amb
familiars o els municipis.

Per part de CiU, el dipu-
tat Santi Vila va defensar
la llei, tot i lamentar el re-
tard de cinc anys des de la
moció que instava a redac-
tar-la. Malgrat el suport,
Vila va demanar més con-
creció en els criteris per
decidir l’exhumació quan,
per exemple, els familiars
no ho vulguin. I va alertar
que per obrir les 179 fos-
ses i identificar les restes
«faran falta 59 anys i 16
milions d’euros» amb el
pressupost assignat: «un
problema de viabilitat tèc-
nica i econòmica», va dir.

El Parlament admet a tràmit la llei de
fosses amb l’única oposició del PP

CiU dóna suport al projecte però vol concretar els criteris per decidir cada exhumació

Castells i Saura, ahir, al ple de la cambra catalana./ J. RAMOS

● El projecte de llei de fosses va ser
admès a tràmit parlamentari ahir
amb l’única oposició del PP, que hi
havia presentat una esmena a la tota-

EMILI AGULLÓ / Barcelona litat. El text preveu exhumar qualse-
vol de les 179 fosses localitzades a
Catalunya si ho demanen els fami-
liars dels desapareguts o entitats de-
dicades a la recerca sobre la memòria

històrica. També preveu continuar el
cens de persones desaparegudes, la
senyalització dels enterraments i
l’elaboració del mapa de fosses del
territori català.

● El conseller de Gover-
nació i Administracions
Públiques, Jordi Ausàs, va
anunciar ahir que el depar-
tament està treballant en
una nova llei de procedi-
ments de migració de les
diputacions a les vegue-
ries. Aquest text legal
acompanyarà la futura llei
de governs locals –previs-
ta per a l’any vinent– i do-
narà compliment, segons
va avançar ahir Ausàs, a
l’article 91.3 de l’Estatut,
que estableix una nova es-
tructura de l’administració
territorial en la qual «els
consells de vegueria subs-
titueixen les diputacions».
Governació estudia ara di-
verses fórmules per mate-
rialitzar la substitució.

El conseller va respon-
dre la interpel·lació del di-
putat d’ICV-EUiA Lluís
Postigo, que li va demanar
que «acceleri la marxa» en
els objectius d’organitza-
ció territorial i governs lo-
cals. Ausàs va explicar que

s’està enllestint el debat
del document de bases per
redactar la llei en una co-
missió interdepartamental
de la Generalitat. I poste-
riorment es discutirà en
una segona comissió en
què hi haurà les associa-
cions municipalistes, les
diputacions, representants
de consells comarcals i
també l’Ajuntament de
Barcelona.

Millor finançament local
Ausàs no va obviar que per
desplegar el canvi organit-
zatiu cal un model de fi-
nançament local que revisi
els criteris de distribució
del pressupost estatal i
traslladi al Parlament de
Catalunya el poder tributa-
ri per decidir com s’assig-
nen els recursos. Aquests
principis quedaran regits
per una llei futura que, jun-
tament amb la de l’àrea
metropolitana de Barcelo-
na, es començaran a trami-
tar després de la llei dels
governs locals.

Governació prepara una llei
per substituir les diputacions
provincials per les vegueries
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