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El Suprem aixeca la suspensió
cautelar de l'exhumació de Franco
La família del dictador ha recorregut la decisió al Constitucional per paralitzar el
trasllat

El Valle de los Caídos. | Europa Press

La secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem ha aixecat
definitivament aquest dijous la suspensió cautelar de l'exhumació de Francisco Franco, que encara
estava pendent. La família del dictador ha recorregut posteriorment la decisió al Constitucional.
A petició de l'Advocacia de l'Estat, el Suprem ha retirat aquest dijous les mesures cautelars que va
determinar pels recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de
los Caídos i la comunitat benedictina
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188799/benedictins/valle/caidos/acudiran/al/constitucional/con
tra/exhumacio/franco) .
El Suprem dona així via lliure a l'exhumació, que ja va autoritzar quan va desestimar per unanimitat
el recurs de la família. Tanmateix, faltava que resolgués aquest últim obstacle processal perquè
el govern espanyol pugui traslladar les restes del Valle de los Caídos.
A banda, els magistrats han recordat que l'article 118 de la Constitució obliga "tothom" a acatar
sentències fermes en una clara referència al prior del Valle de los Caídos
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188791/govern/espanyol/podra/exhumar/franco/tot/oposicio/pr
ior/valle/caidos) , que ha reiterat la negativa a deixar entrar l'executiu espanyol a la basílica per
exhumar el cos del dictador.
https://www.naciodigital.cat/noticia/188875/suprem/aixeca/suspensio/cautelar/exhumacio/franco
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Els recursos
El Suprem va resoldre un dels quatre recursos contra l'exhumació fa dues setmanes, el de la
família del dictador. Els magistrats van avalar el decret del govern espanyol que acorda
l'exhumació al Pardo i van rebutjar traslladar les restes a la catedral de l'Almudena, tal com
demanava la família en cas que s'aprovés l'exhumació.
Aquest dijous el tribunal ha aixecat les mesures cautelars de la resta de recursos però encara s'ha
de pronunciar sobre el fons de la qüestió dels de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la
Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. Ho farà en línia amb la sentència que ja
avala l'exhumació.
La família recorre
Poques hores després, la família del dictador ha presentat un recurs d'empara al Tribunal
Constitucional (TC) contra l'exhumació, segons han confirmat fonts de l'alt tribunal espanyol. És un
nou intent dels néts del dictador per impedir que el govern espanyol traslladi les restes de
Franco al cementiri del Pardo. Tanmateix, fonts jurídiques afirmen que això no paralitza l'exhumació,
a la qual ha alliberat completament el camí aquest mateix dijous el Suprem.
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