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tar-se als principis establerts en el Títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

2. El corresponent expedient sancionador
s’instruirà i resoldrà de conformitat amb allò que
disposa la normativa vigent a Catalunya sobre el
procediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat».

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- S’autoritza al Govern de la Generalitat a
efectuar-ne les adaptacions necessàries a aquesta
Llei del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les
normes de protecció del medi ambient d’aplicació a
les activitats extractives.

Segona.- La present Llei entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya».

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2001

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àn-
gels Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal,
Ricard Fernández Deu

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.07. MOCIONS DE CENSURA

Moció de censura al president de la
Generalitat i proposta del diputat Sr.
Pasqual Maragall i Mira com a candi-
dat a la presidència
Tram. 205-00001/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5
d’octubre de 2001, de conformitat amb el que dis-
posen concordadament l’article 87 de la Llei 3/
1982, de 23 de març, del Parlament, del President i
del Consell Executiu de la Generalitat i l’article
121.1 del Reglament del Parlament, ha admès a trà-
mit la Moció de censura presentada per quaranta-
nou diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi,  la qual inclou com a candidat
a la presidència de la Generalitat el diputat Sr. Pas-
qual Maragall i Mira (reg. 31250).

Així mateix, l’ha comunicada al president de la Ge-
neralitat i als portaveus dels grups parlamentaris i
n’ha ordenat la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya.

El termini per a presentar les mocions alternatives a
què es refereix l’article 88.1 de la Llei damunt dita
acaba dilluns propvinent dia 8, a les 9:30 hores.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2001

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT

De conformitat amb el que disposen concordada-
ment l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article
87 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la Generali-
tat i l’article 121.1 del Reglament, els membres del
Parlament que sotasignen presentem la següent

MOCIÓ DE CENSURA

D’ençà del debat de política general de la tardor de
2000 i molt especialment després de la darrera re-
modelació del govern el gener de 2001 s’ha produït
un creixent deteriorament de la situació política a
Catalunya. El govern s’ha instal·lat en una perma-
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nent confusió, ha pres poques decisions i sovint
equivocades i no ha contribuït ni a la governació del
país, ni a l’aprofundiment de l’autogovern, ni a
l’atenció de les demandes dels ciutadans.

El bloqueig polític i una certa regressió han conduït
a un tancament del govern, a la pèrdua de la més
elemental capacitat de diàleg i a concentrar-se en la
solució de les querelles internes o a la refundació
de la coalició.

El govern no ha pogut donar compliment als seus
compromisos electorals i polítics. L’acord sobre el
finançament ha deixat sense abordar qüestions cab-
dals i això ha impedit que es pugui considerar un
model tancat i menys satisfactori. S’haurà de mo-
dificar i revisar i caldrà incorporar totes aquelles
qüestions no abordades, ni plantejades. I a més des-
prés del balanç del sistema acordat el 1996 es cons-
tata que el govern de Catalunya ha perdut de forma
creixent capacitat de maniobra, capacitat d’iniciati-
va i capacitat d’inversió. El recurs a crèdits a molt
llarg termini, a mètodes de pagament que desplacen
en el temps els compromisos i una política de fi-
nançament a llarg de les subvencions finalistes ga-
ranteixen una herència difícil i greu. La llei d’esta-
bilitat pressupostària, votada en contra però con-
sentida, agreuja encara més la situació i acredita un
bloqueig imminent de conseqüències encara incal-
culables.

Igual com amb els diners el present mandat no s’ha
caracteritzat per avenços significatius en l’autogo-
vern. Els traspassos significatius pendents seguei-
xen pendents, el recurs a l’article 150.2 de la Cons-
titució ha estat l’excepció que confirma la regla, i
l’aplicació innovadora de capacitats pròpies que
atorga l’Estatut ha estat mínima i quasi inexistent.
El balanç tampoc no és millor en el que fa referèn-
cia al compliment dels compromisos parlamentaris.
S’han vulnerat acords, s’ha afirmat taxativament
que se’n incomplirien alguns, i amb considerable
freqüència el govern ha emprès un camí contrari a la
voluntat expressada per la Cambra Catalana fins al
punt de contradir en alguna ocasió amb l’acció de
govern el vot dels mateixos diputats i diputades de
la majoria. El cas més paradigmàtic però no l’únic
ha estat el Pla Hidrològic Nacional.

Tampoc no s’han aconseguit avenços significatius
en matèries de caire identitari que han presidit sem-
pre el discurs de la majoria però han trobat una de-
fensa tova o actituds claudicants en les relacions
amb el govern de l’Estat (és el cas de les matrícules,
les monedes o els segells de correus...).

No cal dir que en matèries sensibles sobre les que
el Parlament s’ha pronunciat o ha creat comissions
especials d’estudi, o ponències conjuntes, com en
el cas de la seguretat, la immigració o l’organitza-
ció territorial el govern ha emprès més el camí de la
propaganda que el de l’acció i en alguns casos s’ha
limitat a avortar les iniciatives de caràcter conjunt
que s’havien iniciat.

Les limitacions en el terreny de la planificació, de
l’atenció al territori i el medi, de l’impuls estratègic

de noves infrastructures, de l’atenció a la demanda
energètica amb un model global i de conjunt avui
per avui inexistent, s’han fet evidents sovint i han
estat causa de conflictes socials i territorials.

Les polítiques socials, educatives i culturals han
perdut credibilitat i empenta i no han tingut la indis-
pensable coherència per tal d’atendre amb igualtat
de drets i deures el conjunt de la ciutadania. En el
context relativament favorable, fins ara, pel que fa
a la conjuntura econòmica s’ha perdut l’oportunitat
de concentrar esforços i recursos en aquests camps
que com els de les polítiques d’atenció a les famíli-
es els temps que venen requeriran de més i més
atenció i d’una planificació de conjunt que no ha
existit fiant-ho tot a polítiques limitades d’acció
puntual, mera assistència o com a molt de subvenció
indiscriminada.

Finalment, el govern ha rebutjat l’acord i la coordi-
nació institucionals, ha negat la coherència d’un
edifici en el que els governs locals hi tenen el seu
paper i ha conduït els afers sovint en termes de con-
frontació i recel més que en termes de col·laboració
fins a l’extrem de recórrer a actituds intransigents
més favorables a la crispació que a la necessària
pacificació. Perduda l’autoritat moral s’ha optat per
la simple imposició.

Aquest conjunt de raons fan recomanable un canvi
urgent a Catalunya. Cal un nou govern que entengui
i atengui els problemes i les aspiracions dels cata-
lans i catalanes i cal que aquests coneguin ara que
aquest canvi és possible, que hi ha una alternativa,
que hi ha un programa de govern i un compromís
amb els catalans.

Ara és el moment d’un canvi tranquil i raonable.

Per tots aquests motius i d’acord amb els articles
damunt dits, els diputats i diputades que sotasignen
presenten aquesta moció de censura i com a candi-
dat a la presidència de la Generalitat el diputat I. Sr.
Pasqual Maragall i Mira.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, Manuela de Madre i Orte-
ga, Josep Ma. Vallès i Casadevall, Carme Valls i
Llobet, Higini Clotas i Cierco, Lluís Armet i Coma,
Ramon Espasa i Oliver, Carme Figueras i Siñol,
Montserrat Tura i Camafreita, Manuel Bustos i Gar-
rido, Miquel Iceta i Llorens, Pilar Malla i Escofet,
Joan Ferran i Serafini, Miquel Barceló i Roca, Josep
M. Carbonell i Abelló, Teresa Serra i Majem, Josep
M. Rañé i Blasco, Àlex Masllorens i Escubós, Joan
Roma i Cunill, Caterina Mieras i Barceló, Josep
Clofent i Rosique, Oriol Nel·lo i Colom, David Pérez
Ibáñez, M. Assumpta Baig i Torras, Josep Casajuana
i Pladellorens, Pilar Díaz i Romero, Bernardo Fer-
nández i Martínez, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, M. Jesús Fanego i Lorigados,
Juan Manuel Jaime i Ortea, Marc López i Plana,
Cristina Viader i Anfrons, Joan Galceran i Margarit,
Roberto Labandera i Ganachipi, Marina Geli i Fà-
brega, Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens,
Martí Sans i Pairutó, Antoni Siurana i Zaragoza,
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Ramon Vilalta i Oliva, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Joaquim Llena i Cortina, Montser-
rat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal, Antoni Sa-
baté i Ibarz, Josep M. Simó i Huguet, Núria Segú i
Ferré

Atès el que disposa l’article 121.1 del Reglament,
accepto la candidatura a President de la Generalitat

Pasqual Maragall i Mira
Diputat, candidat a President de la Generalitat

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Escola Superior de Policia de Ca-
talunya (ESPC)
Tram. 250-01776/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.09.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 29279)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... crear l’Escola Superior de Policia de Catalunya,
que haurà d’ubicar en les instal·lacions que disposa
l’actual Escola de Policia de Catalunya, com a cen-
tre... »

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

«... L’ingrés a l’ESPC es podrà fer intern o extern,
però...»

ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

«El Parlament insta el Departament d’Interior a fer
conèixer als estudiants universitaris, a través de
reunions convocades a les pròpies facultats, la pos-
sibilitat que els llicenciats universitaris s’incorpo-
rin a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra.»

Proposició no de llei sobre la dotació
de les regions policials on s’ha des-
plegat la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra de grups de tèc-
nics especialistes en desactivació
d’artefactes explosius (Tedax)
Tram. 250-01777/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.09.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 29840)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya, davant les actuacions
de grups violents que darrerament han amenaçat la
seguretat de les persones i béns a Catalunya amb
artefactes explosius:

a) Manifesta la seva més enèrgica repulsa contra
aquests actes criminals, que han manllevat la vida
d’un agent del cos de Mossos d’Esquadra a Roses.

b) Felicita els cossos policials que han actuat a
Catalunya, tant el de Mossos d’Esquadra com els
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, per la seva
eficàcia en la detecció, desallotjament de persones
i desactivació d’artefactes explosius.

c) Insta el Govern de la Generalitat a mantenir el
grup d’especialistes TEDAX del cos de Mossos
d’Esquadra disponibles les 24 hores dels 365 dies
de l’ any, així com a garantir la seva cobertura ar-
reu del territori dins dels breus terminis de temps
que requereix la urgència de la seva actuació.»
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