POSICIÓ DE CCOO DE CATALUNYA SOBRE EL NOU
ESTATUT
1.- La Comissió Obrera Nacional de Catalunya fa una valoració globalment positiva del
nou Estatut, que ha de permetre a Catalunya tenir més capacitat d’autogovern, més
drets socials i un millor finançament.
2.- CCOO de Catalunya hem tingut un paper actiu en la reforma estatutària, com a
primera organització sindical i social de Catalunya, fent propostes relacionades amb la
millora de les condicions de vida i de treball dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Ara, a l’hora de valorar el nou Estatut, la nostra referència principal és que sigui útil
per a les persones i que ens permeti avançar com a país. I creiem que, en relació a
l’Estatut que ara tenim, l’avenç és indubtable, tant a escala social com de millora
de l’autogovern.
3.- Sempre hem considerat que el nou Estatut havia de respectar el marc constitucional i
ser fruit d’un pacte entre Catalunya i l’Estat, a través dels seus parlaments. Com ha
succeït en altres moments, una iniciativa política sorgida de Catalunya s’ha convertit en
una oportunitat per avançar en la descentralització política de l’Estat, que no es pot
desaprofitar.
4.- Entre els aspectes més importants del nou text, volem destacar:
a) El capítol de Drets i Deures, que permet ampliar els drets socials de ciutadania
de manera complementària als reconeguts per la Constitució espanyola. En
diferents apartats del nou Estatut, però molt especialment en aquest capítol, CCOO
de Catalunya hem fet propostes, que en alguns casos han estat recollides en la seva
integritat. Aquests drets responen a noves necessitats socials i configuren un model
de societat oberta i progressista.
Entre els nous drets i principis rectors hi ha l’accés a una renda garantida de
ciutadania per a les persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social
o de pobresa; la promoció de polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació de
la gent jove, especialment en matèria d’ocupació i habitatge; i l’accés a les noves
tecnologies de la informació en l’àmbit laboral.
A diferència del text estatutari vigent, que no en fa cap menció, el nou Estatut recull
el dret de les dones i garanteix la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.
b) La creació del marc català de relacions laborals i socials, una reivindicació
històrica de CCOO de Catalunya, ara reconeguda en els Principis Rectors del nou
Estatut, que obre nous espais d’intervenció sindical en la concertació social, la

participació institucional i la col·laboració social, en matèries que afecten les
condicions de vida i de treball de les persones.
c) L’ampliació o l’assumpció de noves competències en diferents àmbits i, en
concret, en matèries com la immigració, la Inspecció de Treball, o la gestió de la
xarxa de ferrocarril de rodalies, que tenen una relació molt directa amb els drets i
el benestar de les persones.
d) L’avenç en el reconeixement de la plena igualtat jurídica del català i el castellà,
a partir de la consideració de la llengua com un dret de les persones.
e) Una millora del finançament, amb un increment dels ingressos i de les inversions
públiques i una ampliació de la capacitat de decisió i gestió sobre els impostos que
paguen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. També s’estableix una relació més
equitativa entre la solidaritat i l’esforç fiscal i es crea una Agència tributària
pròpia.
f) S’avança en l’adequació de la justícia a l’Estat de les autonomies i en la
descentralització del Govern del Poder Judicial.
5.- Considerem molt rellevant que el nou Estatut incorpori instruments per preservar
millor les competències de la Generalitat i impedir que es puguin veure afectades i
retallades per la legislació bàsica de l’Estat, tal com ha succeït fins ara. Aquesta és una
qüestió cabdal per garantir la qualitat de l’autogovern.
6.- És clar que algunes reivindicacions no s’han assolit, o bé s’han assolit parcialment,
però el que compta a l’hora de fer el balanç és si, en conjunt, el nou Estatut ens
situa en millors condicions per afrontar els reptes que té per davant la Catalunya
del segle XXI. I la resposta, des del nostre punt de vista, és afirmativa.
7.- Per totes aquestes raons, considerem que el nou Estatut pot ser un bon instrument
per incrementar el benestar de les persones i la cohesió social, en afirmar la identitat
nacional de Catalunya a partir del reconeixement i de la millora dels drets de
ciutadania.
8.- El proper 18 de juny, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estan convocats a
participar en el referèndum sobre el nou Estatut. CCOO de Catalunya cridem a una
participació massiva com correspon a la importància del que està en joc.
9.- Ara li pertoca a la ciutadania de Catalunya emetre la darrera opinió. I és en aquest
context que la Comissió Executiva de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha
acordat oferir als treballadors i treballadores la nostra valoració positiva i el
suport actiu al nou Estatut, perquè els tinguin presents en el moment d’emetre el
seu vot.
Maig de 2006
Acord adoptat per unanimitat per la Comissió Executiva de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya.
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