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cional i Reserves Integrals Zoolbgiques i Botaniques dels Ai- 
guamolls de I’Emporda. 

de Catalunya, i d’acord amb el que es diliosa a I’article 84 del 
Reglarncnt de la Cambra, sol-licito que sigui prorrogat en 
quinze dies cl termini de presentacib d’csmenes, atesa la com- 
nlexitat de la Pronosició de Llei sobre Declaracih com a Palau del Parlament, 16 de setembre de I982 . -  

El Portaveu Paratges Naturals ‘d’lnterks Nacional i Reserves integrals 
Zoolhgiques i Botiniques dels Aiguamolls de I’Empordk 
(BOPC, 84, Reg. 4346). 

Joan I h t d h  i 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 

Palau del Rirlament, 17 de sctcmbre de 1982 
Rafael Ri b6 

Portaveu del G. p. del PSUC 

F. MOCIONS DE CENSURA I QUESTIONS DE CONFIANCA 

1. MOCIONS DE CENSURA 

MOC16 DE CENSURA AI, CONSELI, EXECUTIU DE LA GENERALITAT 

PRESENTADA PER QUlNZE I .  SRS. DIPUTATS i SRES. DIPUTADES 
(Reg. 4783) 

MESA 

La Mesa del Parlarnen 

)EL PARLAMENT 

, cn sessió tinguda cl dia 23 de setem- 
brc de 1982, d’acord amb I’articlc 87 de la Llci 6/82, del Parla- 
ment, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, 
ha ;irimcs a triimit la moci6 de ccnsura prescntzidii per més dc 
la dcscna part de Diputats clel Parlment, qiic inclou corn B 

candidat a la Presidkncia de la Generalitat 1’1. Sr. Josep Renct i 
Morell (Reg. 4783). El termini licr ii presentar les mocions al- 
ternatives ii qu& es refereix l’article 88. l de la Llei damunt dita 
acabarh dilluns propvinent dia 27, 11 les 24 hores. 

D’acord amb l’wticle 89.2 del Reglament s’ordcna CIC publi- 
car en el Huflleti Qfiuiul del Parlament de íh!ulunyrr el text de la 
damunt dita mocib i, d’acord amb l’article 89.3 s’ordenii de 
distribuir-lo prbviament per fotocbpia, ates que el debat 
d’aquesta moció constitueix I’ordre del dia dc la Sessió Plcnh- 
ria convocada per al dia 29 propvincnt. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1982 

I-lcribert Barrera 
President del Parlanient de Catalunya 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

1I)’acocd amb I’articlc 87 de la Llei del Parlanient, dcl Prcsi-. 
dent i dcl Consell Executiu de ia Generalitat, les Diputades i 
els Iliputats sotasignats presenten la següent 

M O C I ~  tw CENSURA 

La societat catalana 6s imrnersa en una profuncia crisi econo- 
rniclz que gcnera i eixampla els desequilibris socials, dhora 
que es deteriora la convivencia cívica. 

EI Consell Executiu de la Gcncralitat no ha servit fins a w i  
per fer front i-\ aquesta situacib. La inoperativitat del Conseli 
Executiu, producte de I’opcih dretana que significa el projecte 
encapplat pel M. 14. Sr. Jordi Pujol, i producte dc la irraciona- 
litat i el desgavell amb qub s’estii configurant I’adminislració 
pública autonbmica, és la principal c t i ~ s r l  de la progressiva frus- 
tracih dei senliment autonbmic al si clel nostrc poble i dc la de- 
sconnexiii cntre les institucions i les prcocupxions i reivindi- 
cacions de la pablaci6. 

Igualment el Consell Executiu, basat en una opci6 rninoritk- 
r i q  no ha sabut elaborar m i l  proposta institucional autonhrni- 
ca adrec;ada a la resta de l ’ k t a t  cspanyol que contribuís la su- 
peracib dels obstacles del centritlisme i a la construcció de 
I’Estat de les hitonomies, aportant el pes especitic que corre- 
spon u1 poble cle Catalunya. 

Cal, doncs, un canvi en cl Govern de Ea Gcnerditat basat en 
una aliernativa que alhora transformi I’autonomia en un 
instrument pcr fer front als greus problcmcs socials cxistcnts it 
Cutalunya i ii.judi i\ la democratització i ii la transf’ormacih liro- 
gressista dc ILI societat espunyola. 

D’acord amb Ics prcvkions de I ’k t a tu t  d’Aulonomia de 
Cataltinya i en concret de I’articlc 87 de la Llci del Parlamcnt, 
del President i del Consell Executiu CIC la C;encralitat, exigim 
la responsabilitat política del Govern mitjanpznt la presentixi6 
d’una tn~cib de censura. 

Complint els requisits dcl citiit article 87 prcsentem ccim ii 
candidat a la Presidkncia cle la C;ener.alitat 1’1. Diputat Sr. 
J O S C ~  nenet i Morell. 

Palau del I’arlament, 23 de setembre de I982 

Anloni Gutiérrez; M, Ilolors Calvet; Antoni Lucchetti; Lli& 
Medir; Rafael Ki bo; Francesc Pdulles; Aguslí Forn&; Xavier 
Folch; Maties Vivcs; Antoni Ciiaclras; Teresa E. Cdmd;~; 
Miquel LOpez; Alt’rcd Amcstoy; Assumpció Sallés i Luis 
Va lcn i i n 


