
 

PRIMER PAS D'UN PROJECTE DE REFORMA TERRITORIAL 

El Parlament tira endavant la llei de vegueries 
sense desafiar el TC 
Catalunya recupera l'Àrea Metropolitana de BCN, l'ens supramunicipal que Pujol va suprimir fa 23 anys
El tripartit aprova la divisió en set àrees, que queda pendent de la reforma de lleis estatals 

El Parlament va aprovar ahir la llei de vegueries en un acte que per ara tindrà un caràcter més simbòlic que una altra cosa, perquè 
la divisió territorial en set vegueries requereix i queda pendent de reformes de lleis orgàniques estatals que suposen un obstacle no 
menor. Tant el Tribunal Constitucional (TC) com el Consell de Garanties Estatutàries han advertit que la divisió no pot ser establerta 
pel poder autonòmic. Per aquesta lògica, d'entrada només hi haurà les quatre vegueries que es corresponen amb les actuals 
províncies: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. És possible que la llei de vegueries acabi suposant un desafiament a l'alt tribunal, 
però per ara no ho és. De fet, serà el pròxim Govern el que es trobi amb la patata calenta i es vegi obligat a negociar amb l'Executiu 
central, l'únic que pot autoritzar que es creïn les altres tres vegueries previstes: Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Catalunya Central. El 
cas de l'Aran queda subjecte a la llei sobre aquest territori, encara pendent. Després de les eleccions municipals, es constituiran els 
consells de vegueria de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, plantejats per substituir les diputacions provincials. 

La llei va rebre el suport del tripartit, si bé qui més s'ha significat en defensa del projecte, i qui més s'hi va significar ahir, és ERC i el 
seu conseller de Governació, Jordi Ausàs, que va defensar que l'aprovació de la nova norma és «un acte de sobirania», perquè 
encara que no desenvolupi ara el seu contingut l'anuncia. Ausàs va al·ludir a la necessitat de negociar amb l'Administració central, i 
va advertir que si aquest procés no prospera perquè el Govern l'obstaculitza, «només quedaria la via de la sobirania plena». Dit 
d'una altra manera: o vegueries o independència. El titular de Governació va assegurar que la intenció de l'Executiu català és 
negociar com més aviat millor amb el vicepresident tercer i responsable de Política Territorial, Manuel Chaves. 

DECEPCIÓ / Ausàs va lamentar que CiU s'oposés al projecte i hi votés en contra, i ho va atribuir a la voluntat d'erosionar el 
Govern. Per part dels nacionalistes, el diputat Lluís Corominas va insistir a destacar que el que es va avalar ahir és només un canvi 
de nom, paper mullat fins que l'Executiu central accepti fer les reformes per permetre la divisió en set vegueries. Un fet, va advertir, 
que es podria aconseguir d'aquí set mesos o set anys. En tot cas, si les enquestes es confirmen i la federació aconsegueix 
governar durant la pròxima legislatura, li correspondrà assumir l'encàrrec. També el PP i Ciutadans van votar en contra de la llei. 

La Cambra catalana va donar ahir el vistiplau a una altra llei territorial, aquesta per recuperar un organisme dissolt fa 23 anys pel 
Govern de Jordi Pujol, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que agruparà 36 municipis i tindrà competències en urbanisme i 
gestió de transport, residus i aigua. La institució va ser el centre d'una batalla política que va enfrontar durant anys Pujol amb el 
llavors alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, que va ser derrotat. Ahir, Maragall, el seu successor a l'alcaldia, Joan Clos, i el 
d'aquest, l'actual alcalde, Jordi Hereu, van assistir al ple i es van fer una foto amb alcaldes metropolitans i el president Montilla, per 
celebrar la reinstauració de l'Àrea Metropolitana. 

ELECCIÓ DEL PRESIDENT / En aquest cas no hi va haver polèmica. CiU va recolzar la recuperació de l'organisme i només hi va 
haver un punt de divergència, pel que fa al mètode d'elecció del president de l'AMB. Els nacionalistes volien que el càrrec recaigués 
en l'alcalde de Barcelona. Finalment, la llei determina que sigui escollit pels alcaldes dels 36 municipis. El president haurà de tenir 
el suport dels alcaldes dels municipis que representin dues terceres parts de la població total de l'àrea. 

Dimecres, 28 de juliol  
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