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A LA MESA DEL PARLAMENT



FRANCESC VENDRELL Y BAYONA, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 134.5 en relació als articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ subsegüents al Debat sobre el desplegament de l'Estatut d'Autonomia (N.T. 255-00001/08).







Palau del Parlament, 29 de març de 2007









ANNEX: PROPOSTES DE RESOLUCIÓ






PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1


L'article 38.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, modificada per les Lleis orgàniques 7/1999, de 21 d'abril, i 1/2000, de 7 de gener, estableix que les sentències recaigudes en els procediments d'inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan a tots els Poders Públics i produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. En termes anàlegs es pronuncia l'article 87 del mateix text legal quan disposa que tots els Poders Públics estan obligats al compliment d'allò que el Tribunal Constitucional resolgui. 

Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ha estat objecte d'impugnació a través de diferents recursos d'inconstitucionalitat interposats a l'empara dels articles 31 i següents de la vigent Llei orgànica del Tribunal Constitucional, i atès que encara estan pendents de resolució, el Parlament de Catalunya manifesta el seu profund respecte vers la decisió que en el seu moment adopti el Tribunal Constitucional en relació a llurs recursos i expressa de forma unànime que acatarà el contingut de les sentències que pronunciï sobre els articles impugnats de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.














PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2

 La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, va ser publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juliol de 2006, data que determinà el còmput de termini per a la seva entrada en vigor. La reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és, en allò que no està subjecte a sentència del Tribunal Constitucional, una norma jurídica vigent, immediatament aplicable i directament exigible el seu compliment als Poders Públics, i porta de vigència ja vuit mesos. 

En aquest context, el Parlament de Catalunya:

Manifesta la conveniència d'iniciar l'aplicació efectiva de la llei, i en aquest sentit insta el Govern de la Generalitat a que desenvolupi aquells preceptes estatutaris que no han estat impugnats davant el Tribunal Constitucional, desenvolupament que s'ha de fer bé a través de la seva capacitat d'impuls legislatiu, bé adoptant les mesures d'execució competencial que corresponguin.

En aquest sentit, i a títol merament enunciatiu que no exhaustiu, poden ser objecte de desplegament els aspectes o àmbits següents:

	Impuls de la reforma de les principals institucions estatutàries, com ara:


	Govern (art. 68.3) 
	Consell de Garanties Estatutàries (art. 77) 
	Sindicatura de Comptes de Catalunya (art. 80.2 i 81).


	Impuls de la nova organització territorial, especialment en aspectes com ara: 


	Finançament dels nous serveis derivats de l'ampliació     competencial dels governs locals (art. 84.4). 


	Consell de Governs Locals (art. 85). 
	Organització comarcal (art. 92)
	Finances locals (art. 220.1)


	Justícia de Pau (art. 108).


	Activitat de foment (art. 114). 


	Caça i pesca fluvial (art. 119.1). 


	Pesca marítima i recreativa en aigües interiors (art. 119.2).


	Ordenació del sector pesquer (art. 119.4).


	Normes processals de dret català (art. 130). 


	Salvament marítim (art. 132.2). 


	Infraestructures comunes de telecomunicacions (art. 137.2). 


	Llei de Joventut (art. 142). 


	Mercats de valors i centres de contractació (art. 145). 


	Funcions referents a oficines i personal dels Registres Civils (art. 147.3). 


	Competència dels mercats respecte activitats econòmiques que s'exerceixen principalment a Catalunya (art. 154). 


	Règim jurídic i procediment de l'Administració de la Generalitat (art. 159). 


	Expropiació forçosa (art. 159).


	Contractació administrativa (art. 159).


	Funcions i serveis de l'Administració de la Seguretat Social (art. 165.1 a i b). 


	Institut Social de la Marina (art. 165.1 a i b). 


	Inscripció d'empreses, afiliacions i altes i baixes a la Seguretat Social (art. 165.2). 


	Rodalies (art. 169). 


	Centre Nacional de Condicions de Treball de Barcelona (art. 170.1 g) .


	Participació de la Generalitat en les decisions estatals sobre l'ordenació general de l'activitat econòmica (art. 181).


	Actuació exterior de la Generalitat (arts. 193, 196 i 197).



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3

El Parlament de Catalunya s'adhereix a la demanda unànime de la societat civil catalana manifestada el proppassat 22 de març que reclama un nou model de gestió per a l'aeroport de El Prat i exigeix la seva participació en la determinació de les línies estratègiques i de gestió d'aquesta infraestructura, amb criteris empresarials i de competitivitat en un mon global.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar una forma de gestió de l'aeroport de El Prat que garanteixi la plena participació de la societat civil en el mateix, per tal de convertir-lo en una infraestructura aereoportuària de primer nivell i el màxim de competitiva.

