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TRAMITACIONSCLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~
1.
1.10. Resolucions

RESOLUCIO 97/IEI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE
LA INFORMACXÓ I EL CONTROL DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EUROPEA
ADOPTADA PER LA COMISSI^ DESEGUIMENTCATALUNYA-CEE
EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 1989
(DSPC-C, 97)

COMISSI6 DE SEGUIMENT
CATALUNYA-CEE

La Comissió de Seguiment Catalunya-CEE, en sessib tinguda el dia 1 de desembre de 1989, ha estudiat el text de la Proposició no de Llei sobre la Informació i el Control de la Normativa
Comunitiria Europea, presentada pel Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya (Reg. 69561, i les esmenes presentades
pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCI~

La normativa cornunitaria europea afecta l’ordenament jurídic intern i, per tant, la distribució competencial. A més, 1”stat espanyol participa en la presa de decisions cornunitiries en
un conjunt de matkries que afecten l’ambit de les autonomies.
Per tot aixb, el Parlament de Catalunya :
1. Insta el Consell Executiu a :
a) Informar de totes les iniciatives preses dins 1’8mbit auto-

nbmjc per a afrontar aquells processos i decisions.
b) Negociar amb el Govern central un conveni de relaci6
que reculii els termes següents :
- Lliurament d’informació sobre totes les materies que
afectin I ’autonomia.
Consulta preceptiva abans de la presa de qualsevulla decisió que afecti les cornpetencies exclusives.
- Necessitat de sintesi en les decisions, especialment en el
cas de compethncies exclusives.
- Cooperacib institucionaiitzada amb el Govern central,
tenint en compte especialment la diversitat competencial de
les comunitats autbnomes.
2. Impulsa el Consell Executiu a aconseguir el reconeixement de la presencia institucional de representants de la Generalitat dins la delegació de 1’Estat en les negociacions cemunitaries per a totes aquestes qiiestions.

-

Palau del Parlament, 1 de desembre de 1989
EI Secretari
Josep Mol i ner

El President de la Comissi6
Eugeni Pérez-Moreno

RESOLUCIÚ 98/III DEL PARLAMENTDE CATALUNYA, SOBRE EL DRET
D’AUTODETERMINACIÓ DE LA NACIO CATALANA
ADOPTADA PER LA COMISSIb D’ORGANITZACI6I ADMINISTRACI6
DE LA GENERALITATI GOVERN LOCAL EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 1989
(DSPC-C, 102)

c m w 6 PORGANITZACI~I ADMTNISTRACI~
DE LA GENERALITATI GOVERN LOCAL

La Comissió d’organització i Administracil, de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 12 de desembre de
1989, ha estudiat el text de la Proposició no de Llei sobre el
Dret d’Autodeterminaci6 de la Naci6 Catalana, presentada pel
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(Regs. 12127 i 12202), i les esmenes presentades pels grups
parlarnentaris.

Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCI~

El Parlament de Catalunya :
1. Declara, solemnement, que Catalunya forma part d’una
realitat nacional diferenciada en el conjunt de I’Estat, fet que el
poble catali ha sostingut en tot moment, tant des de les seves
forces politiques, de les institucions culturals i civils del país,
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corn des de la conscikncia de la majoria dels seus ciutadans i
ciutadanes.
2. Manifesta que I’acatament del marc institucional
vigent, resultat del procés de transició política des de la dictadura a la democracia, no significa la renúncia del poble catah al
dret a I’autodeterminació, tal carn estableixen els principis dels
organismes internacionals i es dedueix del preambul de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979.
3. Afirma, corn a conseqüencia, que en el moment que ho
cregui ~ p ~ r i la ~través
,
de Ies actuacions previstes en el
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mateix ordenament constitucional, podri incrementar les
cotes autogovern fins alla on cregui convenient i, en general,
adequar la regulació dels drets nacionals a les circumsthncies
de cada moment histbric.
Palau del Parlament, 1 2 de desembre de ?I 989

El Secretari
Josep Sendca

El President de la Comissió
Jaume Cnmps i Rovira

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~
1.
1.20. Interpeklacions

I n terpeblacib al Consell Executiu sobre el desenvolupament
i I’aplicació de la Llei 7/1987, del 4 d’hbril, per la qual s’estableixen i regulen Actuacions Phbliques Especials en la
Conurbació de Barcelona i en les Comarques Compreses dins
la seva Zona d’Influkncia Directa (Reg. 8033; ROPC, 80,

InterpetlaciÓ al Consell Executiu sobre el desenvolupament
i I’aplicació de la Llei 6/1987, del 4 #Abril, sobre I’Organitzacih Comarcal de Catalunya (Reg. 8035; BOPC, 8 0 , 5 2 3 5 ) .

5234).

lista, i resposta per I’H. Sr. Conseller de Governació en el Ple
del dia 30 de novembre de 1989 (DSPC-P, 44)

- Formulada pel Diputat H. Sr. Lluís Armet, del G. SociaI

- Formulada

pel Diputat Excm. Sr. Pasqual Maragall, del

G. Socialista, i resposta per 1’11.Sr, Conseller de Política Territorial ¡ Obres Públiques i per l’H. Sr. Conseller de Governació
en el Ple del dia 30 de novembre de 1989 (DSPC-P, 44).
InterpeHacio al Consell Executiu sobre el desenvolupament
i I’aplicació de la Llei 8/1987, del 15 d’Abril, Municipal i de
R&m Local de Catalunya (Reg. 8034; ROPC, 80,5235).

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el desenvolupament
i l’aplicació de la Llei 5/1987, del 4 d’Ahri2, de Regim Provisional de les Cornpethcies de les Diputacions Provincials
(Reg. 8036; BOPC, 80,5235).

- Formulada pel Diputat I. Sr. Joaquim Nadal, del G . Soci-

- Formulada pel Diputat 1. Sr. Esteve Tomis, del G. Socia-

alista, i resposta per I’H. Sr. Conseller de Governacio en el Ple
del dia 30 de novembre de 1989 (DSPC-P, 44).

lista, i resposta per 1’H. Sr, Conseller de Governació en el Ple
del dia 30 de novembre de 1989 (DSPC-P, 44).

