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Senyora,
En relació amb la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 28 de novembre de 2017,
referent a les mesures del Govern per fomentar el retorn dels joves emigrats per motius laboral i l’estat
de les actuacions previstes al Pla de fosses, us comunico que la vostra sol·licitud ha estat estimada,
d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i us respon a continuació.

a) Quan es presentarà el recull de mesures del Govern per fomentar el retorn dels joves emigrats per
motius laborals: Obrim les portes al retorn.
La Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família ens informa
que l’11 de juliol de2017 el Govern va presentar públicament les línies estratègiques i els criteris
d’actuació acordats en el marc d’un grup de treball interdepartamental creat amb l’objectiu
d’impulsar actuacions adreçades a frenar l’emigració juvenil no volguda i a facilitar la tornada dels
i les joves que van marxar per motius laborals i tenen voluntat de retornar.
La proposta duu per títol “Obrint Portes al Retorn. Recull de mesures per al retorn del joves emigrats
per motius laborals” i inclou propostes en diversos àmbits (reforç dels vincles amb els residents a
l’exterior, eines i incentius d’ajut al retorn, instruments de mediació en matèria laboral, supressió de
traves i greuges comparatius que pateixen les persones retornades, etc.) que s’aniran implementant
properament.
En aquests moments, el Govern treballa en la concreció d’aquestes línies estratègiques en una
bateria d’actuacions específiques, que cal acabar de definir i parametritzar (és a dir: fixar terminis
d’execució, indicadors de seguiment, pressupost associat, etc.). Com a com a conseqüència de la
intervenció econòmica el calendari previst inicialment s’ha vist alentit i en alguns casos paralitzat.

b) Quin és l’estat de totes les actuacions previstes per al Pla de fosses 2017
La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ens informa que el Pla de fosses anunciat el
gener de 2017 preveia 42 actuacions, 31 de les quals ja han estat dutes a terme i 2 estan en curs.
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Aquesta previsió inicial ha tingut alguna modificació, entre altres motius perquè fins a finals de juliol
no va entrar en vigor el contracte de serveis de localització, recuperació i anàlisis antropològica i
genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
El nombre d’actuacions inicialment previstes i executades a final d’any han estat les següents:
Alt Pirineu (4 previstes i executades); Camp de Tarragona (6 previstes i encara no executades);
Catalunya Central (3 previstes i executades); Girona (1 prevista i executada); Lleida (8 previstes, 3
de les quals executades); i Terres de l’Ebre (20 previstes i executades).
Actualment hi ha dues actuacions en curs, al Soleràs (les Garrigues) i a Miravet (Ribera d’Ebre). A
més, també es continua amb l’anàlisi genètica de les mostres obtingudes tant de les restes
exhumades com dels familiars inscrits el Cens de familiars de persones desaparegudes.
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