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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.
Josep Piqué i Camps com  a candidat
a la presidència
Tram. 205-00001/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 18724 i 18725

MESA DEL PARLAMENT

De conformitat amb el que disposen concordadament
l’article 87 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parla-
ment, del President i del Consell Executiu de la Gene-
ralitat i l’article 121.1 del Reglament del Parlament,
s’admet a tràmit, se n’ordena la publicació en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i es comunica al
president de la Generalitat i als portaveus dels grups
parlamentaris. El termini per a presentar les mocions al-
ternatives a què es refereix l’article 88.1 de la Llei da-
munt dita acaba el propvinent dimarts dia 8, a les 9:30
hores.

Palau del Parlament, 4 de març de 2005

La secretària segona El president del Parlament
Carmen Carretero Romay Ernest Benach i Pascual

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Diputats i Diputades sotasignants, integrants tots
ells del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles 85 i
següents de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parla-
ment, President i Consell Executiu de la Generalitat, i
ulteriors modificacions, i els articles 120 i 121 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, presenten moció
de censura del President i el Govern de la Generalitat,
que fonamenten en els motius que tot seguit s’exposen.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 20 de desembre de 2003 prenia possessió del càrrec
de President de la Generalitat el senyor Pascual Mara-
gall, i tot seguit formava el seu govern mitjançant els
Decrets 297 i 298/2003, de 20 de desembre. Ha trans-
corregut, doncs, un any i tres mesos d’ençà de l’acte so-
lemne de presa de possessió del President de la Genera-
litat i de la signatura de l’anomenat «Pacte del Tinell»,

que havia de portar a Catalunya un nou Govern, d’es-
querres i catalanista, uns nous aires al país.

Existeixen, a judici del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, indicis més que raonables per
arribar a la conclusió que Catalunya es troba en una
paràlisi general. Una paràlisi de l’activitat legislativa
que ha d’impulsar el Govern, una paràlisi en la gestió
ordinària dels Departaments que conformen l’Admi-
nistració de la Generalitat i una paràlisi dels nous pro-
jectes que cal impulsar a Catalunya en àrees de gestió
tan importants i vitals com són les infraestructures,
l’educació, la reforma sanitària, les noves tecnologies
o les polítiques socials.

I és en aquest sentit que considerem que el temps trans-
corregut des de la constitució del nou Govern, d’es-
querres i catalanista, ha estat un temps perdut per im-
pulsar i implementar tots aquells projectes que el país
necessita i la societat en demanda.

Fins ara, l’escenari polític ofert per l’actual Govern de
la Generalitat a la ciutadania de Catalunya s’ha centrat
en mostrar amb tota nitidesa i cruesa les creixents con-
tradiccions i discrepàncies produïdes en el si del Go-
vern tripartit. Aquest fet ja es va evidenciar en el primer
mes de vida del nou Govern –sigui dit de pas, sense es-
perar cent dies– amb el cessament del Conseller en Cap
del Govern, càrrec de la màxima confiança del Presi-
dent de la Generalitat i amb responsabilitats executives
i de govern prou rellevants. Però es que a partir d’a-
quest fet concret, i durant més d’un any, les contradic-
cions s’han palesat de forma notable en temes de tan-
ta importància per al futur de Catalunya com són la
reforma electoral o la nova organització i vertebració
territorial, sense esmentar altres contradiccions d’im-
portants conseqüències polítiques, socials i econòmi-
ques com han estat les relatives al copagament de l’as-
sistència sanitària, l’exigència de la taxa turística, el
control d’alcoholèmia o el creixent problema de la des-
localització industrial.

La manca absoluta de coordinació entre els diferents
departaments de l’Administració de la Generalitat i de
llurs titulars, així com la renúncia tàcita del Conseller
en Cap del Govern d’exercir plenament les seves fun-
cions com a màxim responsable de la coordinació i har-
monització de l’activitat dels diferents departaments, ha
cristal·litzat de forma evident en la gestió de la crisi ge-
nerada arrel dels fets causats com a conseqüència de les
obres d’ampliació de la línia 5 del metro al barri del Car-
mel de Barcelona. Una manca de coordinació que, afe-
gida a la imprudència manifestada pel President de la
Generalitat, ha generat de manera irremissible una crisi
de confiança de la ciutadania de Catalunya en el Presi-
dent i el seu Govern i, per extensió en la classe política.

Entenem, doncs, des del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya que les raons exposades són motiu
més que suficient per presentar una moció de censura
al President de la Generalitat i el Govern, doncs un país
que té per endavant importants reptes de futur en tots
els àmbits –polítics, econòmics, socials i culturals– no
pot basar-se en una creixent desconfiança entre socie-
tat i política i en la falta absoluta d’ambició política
d’un Govern que està més preocupat en les seves ten-
sions internes que en els assumptes que realment im-
porten a la ciutadania de Catalunya.

3.10.07.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

De conformitat amb allò que disposa l’article 87 de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, President i
Consell Executiu de la Generalitat, i l’article 121 del
Reglament del Parlament de Catalunya, els diputats i
diputades sotasignants proposen com a candidat a la
Presidència de la Generalitat el senyor Josep Piqué i
Camps.

Als efectes del que disposa l’article 121 del Reglament
de la Cambra s’annexa a aquest escrit l’acceptació del
senyor Piqué i Camps com a candidat a la Presidència.

Palau del Parlament, 4 de març de 2005

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Da-
niel Sirera i Bellés, Belen Pajares i Ribas, Àngels Olano
i Garcia, Eva Garcia i Rodríguez, Dolors Montserrat i
Culleré, Jordi Montanya i Mias, Joan Bertomeu i Ber-
tomeu, Manel Ibarz i Casadevall, Josep Llobet i Navarro,
Santi Rodríguez i Serra, Joan López i Alegre, Rafel Luna
i Vivas i Rafael López i Rueda

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, Diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament, als efectes del
que disposa l’article 121.1 del Reglament de la Cam-
bra, accepto la candidatura a President de la Generali-
tat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de març de 2005

Josep Piqué i Camps

4. INFORMACIÓ

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIA

Sessió plenària núm. 46

Convocada per al dia 10 de març de 2005

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 62.2, 121 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

Ple del Parlament

Dia 10 de març de 2005

10:00 hores

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

Moció de censura al president i al Govern de la Gene-
ralitat i proposta del diputat Sr. Josep Piqué i Camps
com a candidat a la presidència. Tram. 205-00001/07.
Sr. Josep Piqué i Camps, juntament amb 14 altres dipu-
tats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la moció de censura.

Palau del Parlament, 7 de març de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

4.55.15.

4. INFORMACIÓ
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Sessió plenària núm. 47

Convocada per al dia 11 de març de 2005

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 56.2, 62.2 i concordants
del Reglament, es convoca la sessió següent del:

Ple del Parlament

Dia 11 de març de 2005

11:55 hores

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

Declaració institucional amb motiu del primer aniver-
sari dels atemptats de l’11 de març de 2004 a Madrid.
Tram. 401-00012/07. Junta de Portaveus. Substancia-
ció.

Palau del Parlament, 8 de març de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

4.55.15.

4. INFORMACIÓ


