PROPOSTA DE RESOLUCIONS CIU


Proposta de resolució núm. 1

Davant la reacció que ha trobat a l’Estat espanyol l’aposta pacífica, legal i democràtica impulsada per aquest Parlament i referendada pel poble de Catalunyaa, en favor del benestar social i del progrés econòmic, mitjançant l’Estatut d’Autonomia, és actualment necessària una resolució d’afirmació nacional on el Parlament de Catalunya:

1.-Declara, solemnement, que Catalunya és una nació, que té com a principal referent institucional la Generalitat, els poders de la qual emanen del poble de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix a l’article 2 de l’Estatut d’Autonomia. I que fonamenta també el seu autogovern amb els drets històrics del poble català, tal i com s’estableix a l’article 5 del mateix Estatut. 

2.- Reafirma el compromís de seguir treballant per assolir els objectius d’abast nacional fixats per acord del 89 % dels membres d’aquest Parlament el 30 de setembre de 2005. 

3.- Manifesta que l’acatament del marc institucional vigent no significa la renúncia del poble català al dret a l’autodeterminació, tal i com estableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, així com dels articles 2, 4, 5 i 8 del mateix Estatut.

4.- Insta al Govern de la Generalitat a facilitar i promoure el reconeixement del dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat, tal i com s’estableix a l’article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia. 



Proposta de resolució núm. 2

El Parlament de Catalunya es compromet a desenvolupar plenament, en la seva integritat i amb totes les seves potencialitats el nou Estatut d’Autonomia referendat pel poble de Catalunya. I per aquest motiu, el Parlament: 

1.- Constata i denuncia l’amenaça que representen pel seu desplegament íntegre, tan els recursos presentats davant del Tribunal Constitucional i les al·legacions formulades per l’advocat de l’Estat. 

2.- Acorda presentar els recursos necessaris davant del Tribunal Constitucional, cada cop que hi hagi normes de l’Estat que vulnerin el nou marc competencial de l’Estatut. 

3.- Manifesta ple suport al contingut de les al·legacions formulades pels lletrats de la Cambra catalana davant del Tribunal Constitucional, i emplaça a tots els grups polítics a defensar-les a totes les instàncies i, especialment, davant de les institucions de l’Estat espanyol. 
















Proposta de resolució núm. 3

En coherència amb els acords de 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya es compromet a activar i promoure, segons el cas, la modificació de les lleis orgàniques i els traspassos via l’article 150.2 de la Constitució aleshores establerts. 



Proposta de resolució núm. 4

1.- El Parlament de Catalunya, incorporant les diferents iniciatives de la societat civil, considera prioritària la negociació d’un nou model de gestió dels aeroports de Catalunya, actualment classificats d’interès general, en els següents termes:

a.- Desclassificar d’interès general els aeroports de Girona, Reus i Sabadell, amb el corresponent acord sobre les inversions futures i fer-ne efectiu el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya.

b.- Crear un consorci per a l’Aeroport de Barcelona, amb una posició majoritària i determinant de les institucions catalanes, que tingui competència sobre totes aquelles matèries que afectin la seva gestió, entre d’altres, la direcció de les instal·lacions, la planificació i execució de les infraestructures, l’adjudicació dels “slots” i de totes les concessions derivades de l’explotació de l’aeroport i la determinació de les tarifes, reservant les funcions de control de la navegació aèria a l’organisme estatal o internacional corresponent.”

2.- El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar el traspàs immediat a la Generalitat dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril amb origen i destinació en el territori de Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la dotació econòmica suficient per fer front al dèficit d’inversions acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals”.

En matèria d’inversions públiques de l’Estat a Catalunya, el Parlament:

1.- Insta al Govern de la Generalitat a establir i acordar en el sí de la Comissió d’Inversions i Infraestructures, la metodologia de càlcul de les inversions de l’Estat a Catalunya d’acord amb la Disposició Addicional tercera de l’Estatut. En aquest sentit la part catalana considerarà que aquest càlcul s’haurà de fer tenint en compte totes les inversions en infraestructures de l’Estat.

2- Insta al Govern de la Generalitat a acordar que el període de set anys prevista a la Disposició Addicional tercera de l’Estatut es computarà a partir de l’any següent a la determinació de la metodologia de càlcul. 























Proposta de resolució núm. 5


En matèria de finançament, el Parlament de Catalunya:

1.- Insta al Govern de la Generalitat a plantejar al sí de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals la concreció i aplicació del nou model de finançament establert per l’Estatut, tenint en compte les al·legacions formulades pels lletrats de la Cambra catalana davant del Tribunal Constitucional, en les que no és necessària la modificació de la LOFCA per tal de disposar del nou model de finançament establert per l’Estatut.

2.- Insta al Govern de la Generalitat a apostar de manera decidida per a una administració tributària única que recapti la totalitat dels impostos a Catalunya, d’acord amb el que permet l’article 204.2 de l’Estatut d’Autonomia. 






















