DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA
DAVANT
LA
SENTÈNCIA
DICTADA
PEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL EL DIA 28 DE JUNY DE 2010 EN RELACIÓ AMB L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya
ACORDA:
1. Rebutjar la sentència perquè qüestiona la voluntat expressada pel poble
català a través de referèndum, atempta contra el pacte constitucional i
posa en qüestió l’encaix entre la realitat nacional de Catalunya i Espanya.
2. Qüestionar la legitimitat moral i jurídica del Tribunal Constitucional, viciat
en la seva composició i funcionament per lògiques partidistes.
3. Reafirmar la plena validesa de l’Estatut d’Autonomia, fruit d’un pacte
polític entre el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats i que
respecta el marc procedimental que estableix la Constitució espanyola.
4. Reafirmar que l’exercici de l’autogovern és la millor manera de donar
resposta a les necessitats i els problemes de la ciutadania des de la
proximitat de les seves institucions.
5. Considerar que, en cap cas, la sentència pot invalidar l’acord de
finançament que ha de permetre que la contribució fiscal dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya reverteixi en la inversió suficient en serveis
públics i infraestructures de qualitat.
6. Instar el Govern i el conjunt de les forces polítiques a comprometre’s en el
desplegament ple de l’Estatut i posar-lo al servei dels drets socials de les
persones, encara més en aquests moments de profunda crisi econòmica.
7. Treballar per construir una resposta unitària del poble català encapçalada
per les seves institucions i forces polítiques i socials, i rebutjar qualsevol
tacticisme que busqui treure profit de la situació.
8. Fer una crida al conjunt dels treballadors i treballadores de Catalunya a
participar en les mobilitzacions unitàries en defensa de l’Estatut i de
rebuig a la sentència, en especial a la manifestació del 10 de juliol a
Barcelona.
Barcelona, 29 de juny de 2010

