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Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Et presentem la memòria del VI Congrés Nacional de la Intersindical-CSC 
que se celebrà el passat 30 de juny a Barcelona.

En aquest document hi podràs trobar la Ponència congressual definitiva, que 
incorpora les diverses aportacions, i la qual serà el full de ruta bàsic de la 
nostra organització per als pròxims quatre anys. 

Així mateix, també hi podràs les mocions aprovades pel VI Congrés Naci-
onal, diversos informes d’activitat sindical, anàlisi territorial de l’afiliació i un 
resum gràfic dels darrers anys.

Rep una salutació fraternal i el nostre compromís per a fer créixer la nostra 
organització i per a defensar millors els interessos de la classe treballadora 
catalana des d’una perspectiva inequívocament republicana, solidària i radi-
calment democràtica.

Tu ets sindicat!

El Secretariat Nacional
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TEMPS DE REPTES, TEMPS DE RESPOSTES!

PONÈNCIA DEFINITIVA
VI CONGRÉS NACIONAL

“Associeu-vos i sereu lliures, 
 instruïu-vos i sereu lliures, 
 estimeu-vos i sereu feliços”

Josep Anselm Clavé, 
impulsor de l’associacionisme entre

 els treballadors i treballadores catalans. 
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1.- INTRODUCCIÓ I ANÀLISI DE CONJUNTURA

A nivell socioeconòmic, Catalunya ha començat a sortir de la “crisi”, com a mínim en termes 

macroeconòmics. Això no vol dir, en absolut, que la riquesa s’estigui repartint de forma més 

justa i equitativa. La riquesa continua, i amb més intensitat que abans de l’inici de la “crisi-

estafa”, concentrada en poques mans i aquestes mans cada vegada són més riques. En termes 

generals, la desigualtat ha augmentat durant la crisi a casa nostra i, per acabar-ho d’adobar, els 

pressupostos públics de les matèries més “socials” han caigut . En el següent quadre-resum es 

pot veure una evolució d’aquestes partides:

Despesa social (pressupost)

2015 2014 2013/12 2011 2010
Ensenyament 4.432 4.157 4.610 4.894 5.317
Salut 8.342 8.216 8.685 9.127 9.709
Benestar social i família 1.803 1.630 1.647 2.085 2.147
RMI 173 173 100 130 99
TOTAL 14.750 14.371 15.481 16.238 17.272

 

Com ja hem insistit altres vegades per molt que es parli de sortida de la crisi és evident que el que 

s’està produint és la cronificació de la crisi mateixa, no es torna a nivells de vida anteriors a 2008. 

Certament hi ha creixement econòmic, les xifres així ho indiquen, però aquest creixement nominal 

no suposa una millora equivalent en les condicions de vida i de treball de les classes populars. 

En el cas de Catalunya hi ha tres factors clau: El creixent pes del turisme i dels serveis, amb 

uns valors afegits baixos, s’opta per competir en baixos costos. El paper motriu, en aquests 

moments, del consum privat -enfront del consum públic aletargat i llastrat per les exigències del 

control del deute i del dèficit i no per l’increment de les rendes, sinó per la reducció de l’estalvi, 

la taxa d’estalvi és molt baixa i per tant els crèdits segueixen fornint-se de diners externs (Això té 

poc recorregut i recorda la situació prèvia al 2008). I la presencia cada cop més important dels 

fons d’inversió globals, molt volàtils, interessats en altes rendibilitats a curt termini i sovint sense 

projectes industrials o empresarials seriosos, això implica polítiques de costos molt agressives 

i per tant la contenció salarial sense altre criteri que el d’obtenir un bon compte de resultats 

de manera immediata. Recordem que aquests fons solen tenir les seus en paradisos fiscals 

homologats o a països com Irlanda, Holanda o Luxemburg amb condicions fiscals molt favorables, 

l’entramat empresarial i financer s’encarrega de drenar les rendes. 

La riquesa es reparteix doncs de manera cada cop més desequilibrada i a més es produeix un 

drenatge sistemàtic de rendes, el 2009 les rendes salarials eren el 50,6% del PIB i el 2017 el 

45,9%. El model econòmic i productiu està mancat de bases sòlides. L’increment sostingut del 

preu de les matèries primeres, i concretament del petroli i la segura apujada dels tipus d’interès 

al 2018 tindran repercussions negatives importants a curt termini, que cal tenir en compte. 

Ponència Definitiva
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- Atur crònic, expulsió del mercat laboral i intent de privatització del SOC 

En un context en què la taxa d’atur no ha baixat del 20% fins al 2014 i la juvenil s’ha enfilat fins 
més enllà del 50%; en què 267.000 famílies no perceben cap ingrés; en un context en què el po-
der adquisitiu de les famílies ha caigut un 17%; en què entre el 2008 i el 2013, a Catalunya s’han 
executat 21.548 ERO; en aquest context, el Govern aposta per privatitzar el SOC; l’organisme 
que s’hauria de convertir en un dels instruments clau per lluitar contra l’atur. D’aquesta manera, 
el pressupost del 2015 preveu destinar 95,8 M€ a empreses privades perquè trobin feina a les 
persones aturades en lloc d’invertir aquests recursos en la contractació de personal propi.  

En aquest sentit, avui ja podem parlar de treballadors pobres. Persones que malgrat treballar i 
cobrar un salari, no disposen d’ingressos suficients que els permeti gaudir dels estàndards mí-
nims de vida. 

Avui, aquest fenomen afecta  unes 500.000 persones ocupades, però no s’ha de concebre com 
una conseqüència de la crisi, sinó que és anterior. Des de fa més de 20 anys, els salaris han 
perdut pes amb relació a la riquesa del país, mentre que el pes dels beneficis ha augmentat. 
Reducció progressiva de salaris i augment exponencial dels beneficis. En aquest sentit, el 2003, 
fins i tot, la UE va afegir un indicador a la llista europea d’indicadors socials: els rics de pobresa 
en el treball (in-workpovertyrisk). Dada: l’any 2015 el 12% dels usuaris de Càritas treballava i un 
4% és pensionista. Unes dades que ratifica el sisè estudi de l’observatori de vulnerabilitat de la 
Creu Roja a Catalunya, on s’apunta que entre les persones ateses per l’entitat, el 16,4% estan 
ocupades i entre aquestes, el 51,5% té uns ingressos mensuals de com a màxim 600€, per sota 
del salari mínim interprofessional (645,3€).

Ponència Definitiva
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El SMI, augmentat recentment pel Govern espanyol, és també un cavall de batalla important i 
que pot donar una certa empenta a la nostra lluita: amb la llei a la mà, els treballadors i treballado-
res catalanes podrien gaudir d’un salari mínim propi, diferent del que impera a tot l’estat. Si això 
no és així no és només per la lògica oposició de la patronal catalana sinó també per la manca de 
voluntat de la majoria sindical sucursalista que tenim al nostre país (Catalunya té, aproximada-
ment, un cost de la vida d’un + 20% de la mitjana de l’estat).

- Precarització, temporalitat, parcialitat i desregulació.

Es constata que no es recuperen els salaris precrisi, abans parlàvem dels “mileuristes” i les 
noves incorporacions al món del treball acostumen a estar per sota. Ens hem instal•lat en la 
precarietat amb sous baixos, i cada cop hi ha més temporalitat i parcialitat en les contractacions, 
especialment entre les dones.

Al mateix temps proliferen les relacions laborals no assalariades, almenys formalment, autònoms 
i falsos autònoms, falsos socis cooperativistes. O les més recents plataformes digitals ( Uber, 
Deliveroo, Joyners...) on la relació s’estableix “on demand” a través de webs i app’s, el poder de 
direcció i organització s’automatitza via app’s i algoritmes. Sovint s’usa el concepte d’economia 
col•laborativa com a tapadora. 

Estem davant una creixent desregulació, fragmentació i individualització de les relacions laborals 
i del treball en general, que de retruc, eliminen la representació sindical. 

La destrucció de llocs de treball a partir del 2008 afavorida per la reforma laboral del 2012 , fa 
que en  pocs anys es passi d’una taxa d’atur al voltant del 6% a una vora el 24% al 2014. Creant 
una “reserva de ma d’obra” que dificulta i molt la capacitat de negociació tant a nivell col·lectiu 
com individual. 

En només 12  anys la població de Catalunya passa de 6,3 milions d’habitants a 7,5 milions, no 
és el primer cop que ens trobem davant d’un fenomen d’aquesta magnitud, però en aquest cas 
coincideix amb un procés de recessió important. L’alternança entre treball i atur només pot ser 
suportable amb unes bones condicions de cobertura social, que no teníem i que han empitjorat. 

La reforma del 2012  al canviar la regulació dels contractes laborals, al liberalitzar la modificació 
de condicions de treball i posar obstacles a la seguretat en la negociació col·lectiva ens situa en 
la “flexiprecarietat”. La precarietat i la inseguretat són hores d’ara part del model. De la prestació 
contributiva al subsidi i d’aquí a la  renda d’inserció. La temporalitat i la parcialitat, reforçades 
pels canvis normatius, i sense un sistema de cobertura social eficaç  dificulten i molt l’accés a un 
treball digne i per tant a unes condicions de vida dignes.

El problema de l’atur i de la generació d’una reserva de ma d’obra no es regularitza en el camp de 
les relacions laborals sinó en el model productiu i de creixement. Les empreses tenen necessitat 
de vendre els seus productes, cal tenir en compte l’efecte demanda. El que està passant és que 
els canvis normatius s’estan fent per afavorir els monopolis i les grans corporacions que o bé 
treballen per mercats externs o saben que estem obligats a passar per les seves mans. 

Són les empreses monopolístiques i les grans corporacions qui tenen capacitat d’interlocució i de 
pressió sobre l’Estat i les que menys pateixen per un empobriment generalitzat de bona part de 
la població. Les propostes ara de moda sobre un contracte únic i el sistema austríac de motxilla 
d’indemnitzacions, abaixar les indemnitzacions per acomiadament i que te les paguis tu mateix, 
obeeix als més purs interessos de l’Ibex 35.

Ponència Definitiva
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- Una societat dual.

Les desigualtats retributives i de condicions de treball, que es van disparar durant la crisi i que 
ara s’estan temperant lleugerament, ens situen en un “mercat dual”. Dualitat que es sol  atribuir 
a tres factors: 

 • Els canvis tecnològics, les persones més qualificades desplacen a les menys quali-
ficades, es produeix una bipolarització, posicions especialitzades i ben remunerades i po-
sicions mal remunerades i precaritzades per definició, la zona intermèdia es va esvaint. 

 • El mercat de personal qualificat és global, això afavoreix les cultures que potenciïn 
la mobilitat geogràfica, i fa moure “per dalt” les retribucions i condicions, captar talent.  

 • El mercat de personal poc qualificat és local i amb una forta competència ha-
vent-hi una important reserva de ma d’obra, per tant els moviments tendiran a la bai-
xa, la política de garantir els llocs de treball rebaixant salaris ens està portant al desastre.

El trist paper que es fa des del sindicalisme d’acompanyament amb poca capacitat de contraposi-
ció, no ja a nivell general sinó a nivell d’empresa, permet el desenvolupament d’aquesta dualitat. 
No tot és atribuïble als canvis normatius. 

Veurem què passa quan a la producció industrial es vagin incorporant les noves tecnologies 4.0., 
amb una major digitalització, auto diagnòstic i control a distància dels processos productius, ma-
jor adaptació al consumidor i estalvi en energia i primeres matèries. 

És evident que s’imposaran canvis adaptatius i formatius i que el capital ho aprofitarà per collar 
més i jugar amb la lògica d’abaixar salaris a canvi d’ocupació. Aquest és un repte que no es po-
drà defugir. 

- La fragilització i trencament de la cohesió social porta al reforç dels elements coercitius.

Cada cop és més evident que la manifestació actual de la lluita de classes, amb una situació críti-
ca del projecte de l’estat del benestar a Europa i una deriva cada cop més neoliberal i autoritària, 
es planteja en termes de poder. I que no hi ha una resposta adequada des de les esquerres. En 
la mesura que els elements de cohesió social es van afeblint el centre de gravetat es desplaça 
cap als elements coercitius. A l’Estat Espanyol en tenim dos exemples al 2015, la Llei de Segu-
retat Ciutadana (“Llei mordassa”) i la reforma del Codi Penal.  

La Llei de Seguretat Ciutadana desplaça l’acció de l’àmbit judicial a l’administratiu, afeblint el 
principi de garanties i tutela judicial. Són sancions administratives, econòmiques, que afecten 
greument  drets fonamentals. El que prima és el valor probatori del que es digui des de les forces 
de l’ordre, partint d’una indeterminació dels conceptes jurídics, d’allò que és o no és sancionable, 
al final el que es genera és indefensió cercant atemorir. Així mateix s’estableix un registre d’in-
fractors per tal d’apreciar la reincidència. Es tracta d’una eina molt potent que tant pot servir per 
controlar reivindicacions laborals, com veïnals, o polítiques, es pot sancionar un nas de pallasso.

La reforma del Codi Penal de 2015, partint de l’excusa dels atemptats jihadistes, permet consi-
derar terrorisme fets com per exemple desordres públics, en funció de la seva pretesa intenci-
onalitat, contra la corona, amb la finalitat de subvertir l’ordre constitucional o desestabilitzar les 
institucions polítiques o les estructures econòmiques.

Ponència Definitiva
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- El sistema de pensions

El present i sobretot el futur de les pensions ha de ser un dels grans debats públics. Les reformes 
que es volen fer no faran altra cosa que empitjorar les condicions de vida de bona part de la po-
blació, dels pensionistes i dels familiars que en depenen. I l’opció d’optar per plans de pensions 
privats no farà més que incrementar les desigualtat i drenar altre cop rendes del treball (diferides) 
cap a rendes del capital. 

El 1977 PP i CCOO I UGT ja van pactar elevar de 8 a 15 anys el temps per al càlcul de la base 
reguladora. El 2011 el PSOE amb el recolzament de CCOO i UGT van incrementar de 15 a 25 
anys el càlcul de la base reguladora de les pensions, incrementant l’edat de jubilació dels 65 als 
67 anys. 

El 2013 el PP va eliminar la Llei que establia l’IPC com a referència dels increments de les pen-
sions, imposant una puja de només el 0,25%. I també es va aprovar l’aplicació, a partir del 2019 
del “factor de sostenibilitat”, la qual cosa suposarà una pèrdua de poder adquisitiu, respecte de 
la situació actual, d’entre un 0,7% i un 0,9% per cada any que passi fins l’accés a la prestació. 
Enguany estem pendents del que diguin els pressupostos generals de l’Estat ja que la proposta 
era un increment de les pensions vinculat a l’IPC.

Dit això, del fons de reserva de la Seguretat Social que al 2011 tenia 66.815 milions d’euros, 
només en queden uns 8.000 milions. A més s’han gastat quasi sis milions d’euros d’una línia de  
crèdit de deu mil milions que li va fer l’Estat. I gràcies a les bonificacions pel foment de l’ocupa-
ció s’han deixat d’ingressar més de 21.000  milions d’euros. De fet, ara, els ingressos donen per 
pagar les pensions mensuals però no les pagues extres. Amb creixement econòmic pot haver-hi 
cert marge de maniobra, però mantenir els nivells de creixement actuals (2017, creixement de 
l’Estat del 3,1% i de Catalunya del 3,4%)no és realista, i sempre quedarà el recurs als crèdits 
crèdits. 

A l’Estat Espanyol la despesa en pensions és aproximadament del12% de l PIB, mentre que a 
l’Estat Francès és el 15% i a Itàlia el 17%, com de costum en temes socials a la cua.

Se’ns diu que el problema és demogràfic, envelliment de la població, canvis en la piràmide d’edat, 
i que per tant el problema és de despesa i si és de despesa això s’arregla retallant. Incremen-
tar l’edat d’accés a les pensions i/o baixant els imports. El problema, però, està en la caiguda 
d’ingressos per l’empobriment generalitzat, a menys sou menys cotitzacions. El problema està 
en les bonificacions, que no repercuteixen en l’ocupació i sí en els guanys de les empreses. El 
problema és el model productiu espanyol de baix valor afegit i poca productivitat. I en no voler 
contribuir a la caixa de seguretat social des dels pressupostos generals, com es fa a altres llocs, 
incrementant la pressió fiscal, certament, en un lloc on la pressió és molt baixa en termes com-
paratius i poc proporcional, això sí.

En el cas de Catalunya respecte a la globalitat de l’Estat hi ha diferències significatives. La taxa 
d’ocupació entre els 20 i 64 anys és del 70,1% a Catalunya mentre que a l’Estat és del 63,9%. 
Catalunya representa el 16,6% de la població activa de l’Estat i el 12,3% de l’atur global. Els 
salaris a Catalunya són més elevats que al conjunt de l’Estat i la cotització mitjana està un 7,7% 
per sobre de la mitjana estatal.

Des d’un punt de vista de sostenibilitat la situació a Catalunya és força millor. I no ens podem 
apartar  del criteri que les pensions son un dret laboral fonamental, per tant l’important és defen-
sar un sistema públic de pensions. 

Ponència Definitiva
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No podem caure en la trampa del capital quan ens parla de percentatges. La qüestió no és si s’ha 
gastat més o menys diners dels fons. El que s’ha de defensar és el dret a unes pensions dignes. 

- La situació política catalana: una oportunitat per fer créixer el sindicalisme de contrapo-
der, nacional i de classe

Catalunya ha viscut una autèntica convulsió política durant aquests últims anys. El procés po-
lític que arrenca el 2006 amb la crisi de l’estatut ha desembocat amb un xoc sense precedents 
entre el nostre poble i l’estat espanyol. L’independentisme, històricament minoritari, ha ocupat 
la centralitat política i la lluita per la República catalana ha arribat a sectors que fins ara s’havien 
mantingut dins dels marges del sistema autonòmic. El qüestionament del Règim del 78 a Catalu-
nya ha arribat a quotes impensables fins fa pocs anys i institucions tan àmpliament acceptades 
històricament i amb un altíssim valor simbòlic per l’estabilitat de l’estat com la Monarquia tenen 
actualment una valoració de 1,8 sobre 10 (darrera enquesta del CEO).  

El profund canvi que s’està vivint a Catalunya ja ha tingut conseqüències importants en el siste-
ma de partits: els dos partits centrals de l’autonomisme (CiU i el PSC-PSOE) o ja no existeixen 
o s’han vist molt afeblits. Aquests dos partits, en el període 1980-2003, van concentrar el 70% o 
més de la representació al Parlament de Catalunya. També van gaudir d’un enorme poder en el 
món local. El pes d’aquests dos pilars del sistema autonòmic s’ha esberlat, sense que es pugui 
afirmar encara que Catalunya no tornarà a caure en el parany autonomista. Un altre dels pilars 
fonamentals del Règim del 78 a Catalunya era la unitat patronal en defensa de l’Espanya de les 
autonomies. Aquest pilar també s’ha trencat, doncs han sortit veus de la patronal defensant ober-
tament el dret a decidir i, en alguns casos, la República. Aquest fet ha provocat greus dissensions 
en el camp de la Patronal, provocant l’expulsió d’algunes patronals de la petita i mitjana empresa 
de la gran patronal catalana: Fomento del Trabajo Nacional. 

El tercer gran pilar de l’autonomisme és la majoria sindical sucursalista. Aquesta majoria amb 
prou feines ha trontollat durant aquests últims anys si bé és cert que els dos grans sindicals han 
vist com s’organitzaven sectors i corrents interns favorables a la República. Aquests sectors 
han intentat modular els discursos oficials dels grans sindicats amb un relatiu poc èxit, doncs en 
els moments claus les grans centrals sindicals s’han alineat amb el bloc reaccionari per impedir 
l’avenç de la República. 

El moviment republicà en el seu conjunt no ha fet encara cap reflexió en profunditat sobre la 
importància del món del treball i del sindicalisme en el camí per construir la República. Aquest 
fet ens ha de fer reflexionar i proposar accions encaminades a situar el món del treball i sindical 
en l’agenda del país i del procés. No serà gens fàcil, doncs entre el bloc independentista conti-
nuen vives les dues grans visions de autonomistes sobre els sindicats: d’una banda, trobem un 
cert entrisme a dins dels grans sindicats i de l’altra trobem un esquema pujolista que obvia la 
importància d’organitzar els treballadors i treballadores del nostre país també en clau nacional i 
de classe. Aquests fets han impedit una aposta ferma pel sindicalisme nacional i de classe que 
nosaltres representem, juntament amb la nostra precària organització i extrema debilitat. 

Haurem de treballar molt per introduir aquest vector en l’agenda del país i del moviment inde-
pendentista i acceptar que en bona mesura l’èxit i l’eixamplament del sindicalisme nacional i de 
classe passa per aquí. Necessitem que el bloc republicà faci una aposta clara pel sindicalisme 
nacional i de classe i en aquest camp la Intersindical-CSC hi té molt a dir. Per forçar les contra-
diccions i teixir complicitats amb els treballadors i treballadores que tenen consciència nacional 
i de classe i que actualment estan sindicats en els grans sindicats dels règim haurem de fer una 
política d’emplaçaments constants.

Ponència Definitiva
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Finalment, és important mantenir la línia encetada aquest passat 1 de maig en que vam sortir al 
carrer amb un discurs sociolaboral de la mà d’altres actors independentistes. 

Per acabar, si bé és cert que hi ha grans bosses d’independentistes afiliats als dos grans sindi-
cats sucursalistes, també és cert que hi ha un immens camp per córrer fora d’aquests, doncs els 
índexs d’afiliació general no superen el 15%. Això vol dir que un 85% de treballadors i treballado-
res catalans no estan sindicats en cap estructura. 

Una última dada important, que cal començar a explicar per anar trencant mites i tòpics sobre l’in-
dependentisme i la qüestió sindical. A Catalunya, actualment, les comarques amb més % de PIB 
industrial són aquelles que tenen un índex més elevat de vot independentista. Les comarques 
metropolitanes són les que tenen un % superior del sector serveis.

- Model sindical

Si s’aposta per un model, diguem-ne clàssic,  d’organització no es va gaire més enllà dels pro-
blemes sorgits als centres de treball i a nivell de negociació col•lectiva amb certa perspectiva 
de classe o fins i tot amb un plantejament de tipus corporatiu, l’acció sindical serà eminentment 
tècnica i defensiva.

Tindrem un espai d’actuació limitat als centres de treball, uns nivells mínims de treball instituci-
onal i una voluntat de restar al marge dels debats i conflictes socials que depassin les estrictes 
relacions treballador/a-empresa establertes de manera contractual, modulades per la negociació 
col•lectiva i segons estableixin les normes legals.

Si per contra ens reafirmem per un model sociopolític l’enfocament serà diferent ( la qual cosa no 
ha de ser contradictòria, ans el contrari, amb uns serveis de qualitat) i que ningú pensi que això 
equival a fer política de partit, no es tracta d’això.

Cal fer una anàlisi més global del que és  classe social, adonant-se que avui en dia el treball no 
és necessàriament l’element clau d’integració social i que hi ha molts treballadors i treballadores 
al marge del que serien les relacions laborals “estàndard”.

Cal lligar els problemes laborals amb d’altres de la vida quotidiana (transport, habitatge, treball 
de cures, ensenyament, prestacions socials, reequilibri del territori...) Ens cal obrir el diafragma 
de l’anàlisi, fer-lo més global i per aquí fer política sindical vinculant el que succeeix als centres 
de treball amb el succeeix fora. Tant en l’àmbit territorial com en el global.

Tenir per tant una visió de classe complexa i en aquest terreny ens falta molt camí per córrer, cal 
passar de les idees als fets i això requereix una bona gestió dels recursos.

El sindicalisme ha evolucionat a mesura que la majoria social ha obligat els estats a regular les 
relacions laborals. D’un sindicalisme de combat del S XIX (quan no existia ni el contracte laboral, 
ni la jornada de treball, ni el dret a les vacances, res) al sindicalisme de la gestió dels drets labo-
rals del SXX, avui hem d’evolucionar a un sindicalisme de responsabilitat social, sense renunciar, 
quan calgui, al combat i a defensar els drets laborals exercint el dret de vaga als convenis i als 
tribunals.

 Aquest sindicalisme ha d’aspirar a ser un més dels actors socials que contribueixin a una socie-
tat al servei de la majoria, de manera que conjunti la recerca del benestar en el món laboral, de 
la justícia retributiva, de l’eliminació de tota forma d’assetjament laboral o sexual, de la producció 
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responsable amb el medi i de la sostenibilitat dels recursos amb els esforços que amb objectius 
paral·lels es fan des de l’àmbit polític, l’associacionisme i qualsevol altre actor social que aspiri a 
apoderar les majories.

Les forces del capital han aconseguit desmantellar una part molt important de les conquestes 
laborals amb successives onades desregulatòries. I, en provocar deliberadament la crisi global, 
han aconseguit degradar sous, desbordar les llistes d’aturats i estar en condicions de fer xan-
tatge a qualsevol govern amb les deslocalitzacions. Per tal d’atenuar l’adversa percepció social, 
la majoria de grans multinacionals inverteixen en imatge corporativa i s’apunten a simular una 
vocació social que els obliga a gestos com el d’associar la venda del seu producte a una ONG 
o a competir en fundacions benèfiques. També han evolucionat a ser almenys formalment més 
receptives a una reivindicació laboral si es planteja en termes de salut laboral que no pas en el 
marc d’una negociació de conveni. La resposta del sindicalisme ha de ser la d’ampliar les se-
ves mires (sense renunciar, quan calgui, al combat, al litigi i a la negociació) i feminitzar la seva 
manera d’abordar la relació amb la patronal, passant d’un model de tot-o-res a un de win-win o 
negociació integrativa, que allà on sigui possible, prefereixi acords destil•lats lentament però per-
sistents que no pas l’estira i arronsa derivat de les fluctuacions en l’equilibri de poders.

En el nostre cas, això passarà, com una de les prioritats del treball sindical, per la potenciació 
de la prevenció de riscos, els plans de salut laboral, l’habilitació de delegats de prevenció, la 
negociació de plans d’igualtat, de protocols d’assetjament tant laboral com sexual, polítiques de 
conciliació, eliminació del sostre de vidre femení, dobles escales, etc. Hem de tenir en compte 
que al teixit empresarial català les PIMEs hi tenen un pes important i que, tant a les PIMEs com 
als centres laborals que depenen de l’administració, la part empresarial en alguns casos pot ser 
pròxima i susceptible d’empatitzar amb un plantejament win-win que enfoqui, per exemple, una 
negociació de millora de contractes tendint a major estabilització, o a millores en conciliació, 
sota una perspectiva de reducció d’incidències de salut o d’absentisme. Cal abordar amb visió 
estratègica la visió de les PIMES, a voltes reticents o incapaces d’assumir aquests enfocaments.

La feminització del sindicalisme no ha de ser una consigna oportunista, sinó una nova cultura 
de la mediació que no entri en confrontació sense haver intentat abans provocar la sinergia de 
la part empresarial cap a la fixació d’objectius que, a més de beneficiar els treballadors en els 
seus legítims interessos quant a salari, condicions laborals, estabilitat, etc..., incideixin també 
en objectius col·lectius de salut laboral, millora dels mètodes productius, respecte per al medi  i 
responsabilitat social.
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2.- LÍNIA POLÍTICA SINDICAL 

A continuació s’apunten les línies que han de marcar la nostra línia política sindical pels propers 
temps. Són línies genèriques que han de ser assumides, discutides i desplegades pels òrgans 
corresponents (SN i CN) en cas de ser aprovades en el VI Congrés. 

 • Construir una nova imatge del sindicat, adaptada als nous temps (tant polítics com econò-
mics) que ens permeti fer-nos un lloc a dins del panorama sindical actual. Com ja s’ha asse-
nyalat en l’apartat anterior, les condicions econòmiques i socials han generat una nova situa-
ció: es pot tenir feina i ser pobre.           
      
Cal pensar quina és la millor manera de poder lluitar per la millora dels drets d’aquests seg-
ments socials, tenint també en compte l’enorme individualització que s’està produint a la nos-
tra societat.             

 • Teixir aliances amb tots els sectors independentistes per fer pedagogia sobre la im-
portància d’organitzar el món del treball en clau republicana. L’independentisme, per se-
guir acumulant forces, ha de construir una eina sindical potent capaç, d’una banda, 
de lluitar per la millora de les condicions de vida dels i les treballadores d’aquest país. 
De l’altra, aquesta eina sindical serà també important per preparar l’embat amb l’es-
tat i poder mantenir un pols en millors condicions de les que hem tingut fins ara.  

          
 • Construir un discurs propi eue faci èmfasi en la necessitat de lluitar pels nostres drets ara i 

aquí. Es proposen dues línies per començar:         
 
a/ Emprendre la lluita pels convenis catalans (o de rang inferior). Actualment el 50% d’assalari-
ats catalans estan sota convenir estatal, sempre en pitjors condicions.      
b/ Lluitar per la creació d’un SMI català d’acord amb el nivell de vida del nostre país (aprox. 
+ 20% que al conjunt de l’estat).        

 • Portar les reivindicacions socials de la República a tots els comitès d’empresa i a tots els 
delegats sindicals del país.         

 • Començar a construir una Caixa de Resistència (CR). Per poder plantar cara i mi-
llorar les condicions de vida de la gent caldrà dotar-nos de l’eina necessària per soste-
nir conflictes laborals: la Caixa de Resistència.        
Agafant les experiències d’altres sindicats propers d’altres països, podrem comen-
çar a construir aquesta eina econòmica que ens ha de permetre, a mitjà termini, po-
der plantejar i guanyar certs conflictes en certes empreses i sectors.     
Aquesta eina seria també, a més a més, una carta de presentació del nostre sindicat 
i ajudaria a construir la idea d’un model sindical de contrapoder, allunyant del sindica-
lisme de concertació del règim.         

 • Feminitzar el sindicat. La precarietat i la pobresa tenen nom de dona i convé empode-
rar/preparar les treballadores per que els màxim llocs de feina possibles i on depen-
gui de nosaltres hi hagi delegades sindicals.        
Promourem que les presidències dels comitès d’empresa que depenguin de nosaltres tin-
guin siguin de dones i, prèviament, elaborarem llistes paritàries en les eleccions sindicals. 
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 • El sindicat ha crescut molt aquests últims mesos. Actualment comptem amb uns 3.000 
i escaig afiliats i fa pocs mesos comptàvem amb menys de 2.000 afiliats.   
Aquest creixement és important però cal organitzar-lo degudament. A banda d’organitzar-lo, hem 
de generar i portar a terme més idees que ens permetin continuar creixent.     
Es proposarà, en el marc del SN i CN, portar a terme una campanya d’expansió de l’afilia-
ció durant el proper curs.          

3.- PROPOSTES DE MILLORA ORGANITZATIVA

Els reptes  i les propostes que es plantegen a la ponència d’estratègia sindical han d’anar acom-
panyades d’un seguit d’accions de funcionament orgànic i organitzatiu urgent que permetin tenir 
una maquinaria greixada, òptima i útil.

El sindicat es troba en una fase de creixement on es fa necessari establir un seguit de criteris, 
propostes i accions a fi i efecte que tinguem la capacitat d’encarar aquesta nova etapa amb plans 
de treball reals que redundin en l’optimització dels recursos existents, la seva implementació 
pràctica i el seu creixement. Fins i tot, val a dir, que aquests canvis globals en l’estructura interna i 
el funcionament són intrínsecament necessaris en qualsevol organització humana que pretén ser 
decisiva en qualsevol societat. Aquesta adaptació, i aquests canvis, no s’han produït els darrers 
anys.

Hi ha mancances importants en l’organització interna, en com  funcionen els òrgans, en com 
comuniquem la nostra feina, en com som en contacte amb les seccions sindicals i el territori o, 
com, per exemple, tenim la capacitat de formar la nostra afiliació i quadres; una demanda molt 
generalitzada que no fem front de manera adequada.

Per tant hi ha 5 àrees que hem de prioritzar per tal de posar ordre de manera interna i, que aquest 
fet, faciliti el funcionament global de l’estructura.

Les prioritats que hem d’encarar en aquest proper mandat són les següents:

3.1.- Organització: Òrgans nacionals i Federacions 
Aquest és el punt transversal que afecta tota la resta, però cal establir una sèrie de criteris molts 
concrets que facilitin la fluïdesa de la resta d’àrees. Hi ha dos punts cabdals en matèria d’organit-
zació que són els que permeten que la resta d’àrees funcionin el més òptim possible.

 • En primer terme, els òrgans interns; han de ser àgils, fluids, participatius i decisius. 
El Consell nacional, el màxim òrgan entre congressos, ha de restablir-se i funcionar amb nor-
malitat. Això vol dir que representi la totalitat de l’organització i sigui el màxim òrgan de parti-
cipació i decisió del sindicat.            
Cal que es reuneixi, tal com estableixen els  estatuts, cada dos mesos de forma ordinària.  
Com a novetat, aquest òrgan on s’hi representen les federacions i l’Eina, les unions terri-
torials i el Secretariat nacional, es proposa que el CN estableixi un calendari de reunions 
en diferents punts del país.          

 • En segon terme el Secretariat Nacional, l’òrgan de gestió permanent del sindicat, ha de fer 
les funcions corresponents segons els estatuts, reunint-se quinzenalment i executant les deci-
sions del Consell Nacional i les línies estratègiques emanades del Congrés Nacional.   
El SN haurà d’establir plans de treball per cada una de les seves secretaries i fer-ne el segui-
ment detallat. Aquests plans es posaran a debat i votació en el primer CN després del Congrés 
i el SN assumirà la responsabilitat de vetllar per la seva execució.     
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 • En tercer terme, hem d’establir un protocol de funcionament en referència als recur-
sos humans que disposa el sindicat. El criteri suprem és l’optimització dels recursos hu-
mans que tenim.              
Aquests són tres: la disposició d’hores sindicals per dedicar-les parcialment o total al sindicat, 
sigui a l’estructura nacional/territorial o a les seccions sindicals, les persones afiliades militants 
i les persones assalariades.          

 • El sindicat cal que prioritzi, per raons òbvies, el correcte ús dels crèdits horaris provinents 
del resultats de les eleccions sindicals. És un estalvi importantíssim per les finances del 
sindicat i, si es gestionen de manera justa i correcta, permet disposar de persones afilia-
des que poden fer avançar el sindicat.        

 • Una altre perfil nou que hem d’introduir a la dinàmica organitzativa del sindi-
cat, són les persones afiliades militants. Aquestes persones poden respondre a diver-
sos perfils, en funció de la seva situació personal i geogràfica, però les hem d’incorpo-
rar al funcionament ordinari del sindicat, sigui al funcionament nacional, al territorial, 
al de certes àrees o les mobilitzacions.        

 • A nivell d’organització interna del sindicat es proposa de crear tres grans federacions que 
agrupin els sector de serveis  públics, serveis privats, indústria, a més a més l’Eina.   
Aquesta modificació de l’estructura ha de tenir un denominador comú imprescindible, que és la 
participació i la democràcia. En aquest sentit, les dues federacions (la privada i la pública) seran 
formades per diverses sectorials i hauran de disposar d’un òrgan de coordinació permanent. Per 
exemple, en el cas de la federació del sector públic trobarem: Generalitat, Ensenyament, Sanitat, 
Universitats i Administracions locals.           
L’òrgan de coordinació de la Federació el formaran una o dues persones per sectorial i es reunirà 
amb la periodicitat que es cregui necessària (mínim un cop al mes). Cada una d’aquestes sec-
torials haurà de tenir un responsable.          

Per a que aquest procés es dugui a terme, en primera instància, cal definir els sector laborals 
corresponents a serveis públics i a serveis privats. Un cop estructurats, tindrem la possibilitats 
de constituir les tres federacions esmentades que puguin representar tots els sectors al Consell 
nacional.

3.2.- Acció sindical
L’acció sindical té a veure amb dos pilars fonamentals del sindicat; la creació de seccions sindi-
cals i les eleccions corresponents i l’estratègia sindical que duem a terme de manera global i local 
als centres laborals del país. 

Tenim clar els criteris que han de menar l’acció global del sindicat als centres laborals; que la 
construcció de la República, oportunitat històrica de bastir una societat realment justa, arribi al 
màxim de centres laborals del país com a eina pedagògica transformadora.

Al mateix temps, a les seccions sindicals i als comitès d’empresa on tenim representació hem de 
traslladar aquests principis des de la base de l’autonomia i l’avaluació dels contextos locals. 

Però pel que fa a l’organització de tota l’acció del sindicat, cal que primem diversos aspectes 
fonamentals centrats – com hem dit abans- en l’optimització del recursos que ens permetin avan-
çar el màxim possible.

Com a prioritats cal sistematitzar la informació relativa a totes les seccions sindicals i processos 
electorals. Això vol dir disposar de manera centralitzada i àgil de tota la informació de la situació 
de cada empresa, les seccions sindicals i els processos electorals a fi efecte de treballar amb la 
màxima efectivitat possible.
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En aquests sentit cal que disposem d’un equip ampli, preparat i flexible, que pugui fer front a tots 
els aspectes de l’acció sindical: persones gestores de dades, persones assessores, persones 
advocades i persones enfocades a establir estratègies d’acció sindical.

3.3.- Comunicació
Vivim l’era de la comunicació i del coneixement, si sumem els dos elements ens adonem de la 
importància de comunicar, tant internament com externament, per poder gestionar, generar i 
compartir coneixement, però especialment per poder transmetre el missatge políticosindical de 
la nostra organització.

Cal posar de manifest que en una societat que rep centenars de missatges comunicatius dia-
ris cal poder destacar els missatges del nostre sindicat, fent-ho a través dels canals adequats 
i comunicant missatges interessants.  Però també cal crear canals de comunicació interna, del 
sindicat als afiliats i afiliades i també a les seccions sindicals i les persones que ens representen 
als centres de treball.

L’àrea de comunicació del sindicat és un dels pilars de la nostra acció, i cal fer-ho des d’aquests 
punts centrals.  Si no comuniquem les coses i no ho fem bé no arribem a les majories socials 
d’aquest país. No serveix de res si creem seccions sindicals, unions territorials, guanyem elecci-
ons sindicals o fem mobilitzacions exitoses si no ho comuniquem i ho fem bé.

Per això ens cal elaborar un pla de comunicació global, que estableixi uns protocols de funciona-
ment clars i efectius a l’hora de comunicar allò que fem.    

Aquest pla de comunicació és, tal i com dèiem, global, i abraça tots els aspectes possibles  d’allò 
que volem transmetre; des de la imatge corporativa, la relació amb els mitjans de comunicació, 
les eines digitals com ara xarxes socials, web o butlletins de difusió, sense oblidar els mitjans 
més analògics com son els cartells o documents informatius.  Cal un pla de comunicació global, 
però que sigui clar i concret.

És cabdal tenir un equip que gestioni les xarxes socials i la relació amb els mitjans de comuni-
cació de manera fluida i ràpida. Al mateix temps, cal establir una nova imatge corporativa del 
sindicat que s’apliqui a tots els àmbits.

Cal analitzar qui són els nostres interlocutors actuals, però també a qui ens volem adreçar i en-
cara no ho fem o no ens escolten, i fer-ho de manera segmentada. No podem utilitzar missatges 
genèrics que són per a tothom i que no s’adrecen a ningú i, per això, no interessen a ningú. La 
professionalització de la comunicació, doncs, esdevé cabdal, per ser la veu del sindicat a la so-
cietat catalana.

3.4.- Formació
La formació és un dels pilars d’una organització que vol ser forta i que és capaç d’entendre que 
el coneixement és la clau per construir persones conscients i capaces de defensar drets i deures. 
I és sobretot, una manera de crear afiliats i afiliades capaces de pensar, de sentir-se segures i 
poder defensar els seus companys i companyes.

La formació abraça molts àmbits i els hem de cobrir tots. En primera instància hem de tenir una 
afiliació i uns quadres formats en tots aquells aspectes de la dinàmica sindical diària: des de sa-
ber llegir una nòmina a poder fer unes eleccions sindicals.
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Hi ha una altre nivell més avançat, vinculat a l’assessorament i la negociació col•lectiva on hem 
de posar èmfasi per crear un gruix determinat de quadres capaces de poder-ho encara amb se-
guretat.

Hi ha un altre nivell, vinculat a tot allò relacionat amb les habilitats professionals - especialment 
de la funció pública – on tenim experiència i hem de seguir ampliant.

Però la formació no és només conèixer drets sindicals o fer oposicions, i hem de ser capaços 
d’avançar un pas oferint totes aquelles formacions que ens ajudin tant com a persones, com a 
nivell professional.

En aquest sentit, doncs, caldrà dur a terme un seguit d’actuacions enfocades a oferir formació de 
qualitat, útil i que sigui acreditable als centres de treball.

El primer que cal fer és una detecció de necessitats a les persones afiliades, de manera individu-
al, i als centres de treball, a través de les seccions sindicals i les persones que ens hi represen-
ten, de manera col•lectiva.  Aquesta detecció de necessitats ens permetrà tenir informació vital 
per oferir un seguit d’accions formatives que cobreixin les necessitats de la nostra gent.

Caldrà cercar aliances i mecanismes per a l’homologació d’aquesta formació, per tal d’evitar que 
la formació que oferim no la reconeguin com a mèrit laboral de promoció o per accedir a un lloc 
de treball.

La formació és un dret per a les persones treballadores i per aquest motiu es potenciaran les ei-
nes per arribar arreu del territori, amb especial atenció a les plataformes digitals per fer formació 
en línia, quan les accions formatives ho permetin, o per fer-les directament als centres de treball 
quan sigui recomanable fer-ho. En aquest sentit el sindicat ja ha posat en marxa formació virtual 
i estem preparats per seguir creixent en aquest sentit.

Més enllà de la formació fruit de la detecció de necessitats que es facin des del sindicat s’impul-
saran activitats formatives relacionades amb coneixements i habilitats genèrics que poden ser 
útils de manera transversal a molts llocs de treball, com ara formació en idiomes, competències 
digitals, habilitats de conducció d’equips o en salut laboral

3.5.-Territorialització
Un dels elements clau per a que el sindicat arribi arreu i s’estengui és organitzar-lo de manera 
efectiva a tot el territori. El sindicat ha de ser present a tot el país perquè sigui conegut, creï sec-
cions sindicals, concorri a les eleccions sindicals, assessori i informi l’afiliació i el conjunt de tre-
balladors i treballadores i participi al teixit social de cada lloc. Volem capil·laritzar la nostra acció 
sindical i això passa per tenir el màxim d’antenes possibles arreu on sigui possible. 

Per a fer efectiu que el sindicat sigui a tot el territori cal que implementem les unions territorials 
arreu del país, en funció de la nostra capacitat inicial; sigui per comarca o intercomarcal o per 
vegueria. Però el més important és que el conjunt de l’afiliació de tot el país sigui subjecte actiu 
i participi del sindicat.

Les unions territorial (UT) han d’agrupar les seccions sindicals i l’afiliació de cada àrea i d’aques-
ta manera complir les funcions esmentades. L’activació de les UT serà un factor determinant 
perquè el màxim òrgan entre congressos (el Consell Nacional) assumeixi el paper que li pertoca. 
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Per tant, la proposta és que un cop constituïdes les unions territorials puguin avançar de manera 
efectiva en crear punts d’informació i assessorament arreu del país en la perspectiva de, en una 
segona fase, establir punts permanents a tots el territori. 

En primera instància ens hem de plantejar de disposar de locals sindicals provisionals a totes les 
vegueries del país.

A nivell pràctic, les eleccions del sector públic del primer semestre de 2019 es presenten com 
una bona oportunitat per començar aquest desplegament al territori. 
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4.- SINDICALISME NACIONAL, DE CLASSE I FEMINISTA

La vaga feminista del passat 8 de març va treure els colors al món sindical. Va ser una vaga 
històrica per molts motius: perquè és la primera vaga feminista a Catalunya que esdevé un èxit 
de mobilització, perquè va permear la societat i va treure als carrers moltes dones, però també 
homes, de tota edat i condició i perquè va demostrar el múscul del moviment feminista. Malau-
radament, no podem atorgar aquest èxit a la capacitat d’organització i convocatòria del sindica-
lisme organitzat. De fet, si no hi hagués hagut la voluntat tossuda i organitzada del moviment 
feminista, aquesta vaga ni s’hagués convocat ni s’hagués, probablement, ni tan sols plantejat a 
cap seu sindical. Certament el paper del sindicalisme d’acompanyament va ser molt diferent del 
compromís que finalment va demostrar el sindicalisme anomenat alternatiu. Si el primer va fer, 
gairebé, una funció de torpede a la vaga general limitant la seva convocatòria a dues hores per 
torn, els segons vam reconèixer el lideratge del moviment feminista i vam fer tot el possible per-
què la vaga esdevingués un èxit.

I mentre els sindicats passem de puntetes per aquesta qüestió nuclear de les desigualtats estruc-
turals que patim les dones i les encabim en reivindicacions genèriques, negligint que cal un plan-
tejament específic per combatre-les, les dades econòmiques reflecteixen un efecte reincident en 
totes les crisis: que les dones som les que patim les pitjors conseqüències, malgrat l’augment de 
l’atur masculí durant els pitjors anys de la crisi.

Les dones acumulem la majoria de contractes parcials i temporals. En els nostres centres de 
treball patim violència patriarcal i es reprodueixen, en major o menor mesura, discriminacions es-
tructurals com la bretxa salarial, l’anomenat sostre de vidre, la desigualtat en l’accés al treball i a 
la promoció. I sabem com és de difícil assolir acords que implementin mesures de conciliació i de 
coresponsabilitat efectives. I malgrat l’obligatorietat per a moltes empreses de dotar-se de plans 
d’Igualtat, aquesta no és ni de lluny la prioritat , si més no en el sector privat. D’altra banda, i per 
la part que ens toca, els delegats i delegades de prevenció rarament incorporen la perspectiva 
de gènere en l’avaluació i prevenció dels riscos, i rarament els interessos laborals específics de 
les dones centren la nostra acció sindical.

Les dones continuem responsabilitzant-nos majoritàriament de les tasques de cura i domèsti-
ques i això impacta sobre el nostre desenvolupament professional, sobre la nostra autonomia 
econòmica i ens condemna a moltes a prestacions insuficients en l’etapa més vulnerable de la 
nostra vida, la vellesa.

Pel que fa al col·lectiu LGTBI, continua havent discriminació i assetjament laboral vers les perso-
nes que no responen als canons heteronormatius, sobretot vers les persones lesbianes, trans, 
inter i bisexuals. 

Augment de la consciència feminista

Sí en un passat recent, les reivindicacions feministes eren percebudes pel gruix de la classe tre-
balladora com a quelcom aliè a llur realitat laboral -com si les múltiples opressions que travessen 
les dones no es reproduïssin en l’àmbit laboral-, la lluita d’alliberament nacional que estem prota-
gonitzant ha propiciat un augment de consciència del nostre poble i la percepció que la lluita per 
la igualtat és central per poder construir una República veritablement de drets. Com va quedar 
palès el passat 8 de març, com es pot copsar en la creixent presència  de les dones als mitjans 
o en la pressió que s’ha exercit perquè el govern sigui paritari. Segurament això està passant 
perquè a la base de la lluita feminista i a la d’alliberament nacional subjau un denominador comú, 
el dret a decidir.

Ponència Definitiva
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Tanmateix el sindicalisme segueix sent i exercint des d’una cosmovisió androcèntrica. I la inter-
sindical-CSC no és pas diferent. En el nostre sindicat, llevat del sector públic, hi ha un clar de-
sequilibri entre el nombre d’afiliats i afiliades, l’actual SN està conformat únicament per homes, 
habitualment qui representa el sindicat és un home i només parlem de feminisme  i LGTBIfòbia 
quan toca, és a dir per les diades i quan ens veiem obligats a posicionar-nos per fets que, malgrat 
ser habituals, són tan ostensiblement violents i/o prepotents, que ens sacsegen.

Afiliació del sindicat Sector públic Total
Homes 52,99% 40,03%
Dones 47,01% 59,70%

Construïm l’eina que necessitem
Tot i aquesta anàlisi negativa, el sindicat el conformem moltes persones, dones i homes, que 
tenim clar que la lluita contra el patriarcat és nuclear pels assolir els nostres objectius de justícia 
social. 

I d’igual manera que compartim que és una anomalia que el sindicalisme autocentrat i combatiu 
no siguem referencial en aquests moments al nostre país i que cal créixer i tenir recursos, tan 
humans com econòmics, per ser presents en tots els sectors i centres de treball per batallar l’he-
gemonia als sindicats d’acompanyament espanyolistes, amb l’objectiu de contribuir a construir 
una República hegemònicament d’esquerres, és igualment necessari assumir les reivindicacions 
feministes i ser també referents sindicals en la lluita per la Igualtat

Per això cal que la Intersindical-CSC:

1.- Incorporem a la nostra declaració de principis la lluita per la igualtat com a un eix central de 
la nostra acció sindical.

2.- Ens dotem d’una secretaria, que es podria dir d’igualtat, perquè coordini i sistematitzi l’acció 
sindical en aquest àmbit.

3.- Incorporem en l’anàlisi de les desigualtats que patim, dels conflictes laborals i de llur resolu-
ció, la perspectiva de gènere.

4.- Fomentar la paritat en els òrgans de decisió del sindicat, així com en les candidatures de Co-
mitès i Juntes.

Ponència Definitiva
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5.- Creació de la Sectorial o Àmbit d’Universitats de la Intersindical-CSC, dins la Sectorial 
o Àmbit d’Ensenyament.

Podran formar part d’aquesta Sectorial o Àmbit d’Universitats, les seccions sindicals, delegats/
des, representants sindicals i afiliats/des de la I-CSC, del PDI i del PAS, de totes les Universitats 
Catalanes i centres universitaris.

Els i les membres de la Sectorial o Àmbit d’Universitats, seran qui decidiran el seu funcionament 
intern i els mecanismes de participació i de presa de decisions en tot allò que els afecti, i escolli-
ran els seus portaveus i/o representants.

Els principis i normes que regeixen i han d’inspirar la línia sindical d’aquesta Sectorial o Àmbit 
d’Universitats, estan recollits a la “Declaració de Principis” de la I-CSC i en els Estatuts.

Definició, funcions i objectius:
Creació d’un òrgan de coordinació, des d’on organitzar un treball en comú, de debat, reflexió i 
acció conjunta, d’elaboració de propostes de campanyes, posicionaments, comunicats i d’acció 
sindical, de temes laborals, tant del PAS com del PDI, i de la comunitat universitària en general, 
sobre el sistema educatiu, l’organització i la governança i el model d’Universitat catalana.

- Coordinació: afavorir el contacte, comunicació i coordinació periòdica, tant presencial com 
virtual, entre les seccions sindicals, representants i afiliats/des de la I-CSC, del PDI i PAS, de les 
Universitats Catalanes i centres universitaris.

- Acció sindical: debatre i decidir conjuntament les propostes d’acció sindical comuna, definint i 
compartint un mateix model de sindicalisme, de base i participatiu. Tot respectant l’autonomia de 
les seccions sindicals, i tenint en compte les particularitats i problemàtiques concretes de cada 
Universitat o Centre.

- Expansió: planificar campanyes comunicatives i de difusió de la tasca i feina desenvolupada 
des d’aquesta Sectorial o Àmbit, amb l’objectiu d’establir contactes amb PAS i PDI, la constitu-
ció de seccions sindicals, i/o amb els afiliats/des, que garanteixi -a curt, mitjà i llarg termini- la 
presència de la I-CSC a tots els centres universitaris catalans. També s’ocuparà de promoure 
o donar suport a l’organització de reunions, trobades i actes sindicals, el procés de constitució 
de seccions sindicals i la presentació de futures llistes a les eleccions sindicals del PDI i PAS, 
funcionaris i laborals.

Països Catalans: establir contactes i relacions sindicals amb persones i organitzacions dels di-
ferents territoris que conformen els Països Catalans.

- Participació en els òrgans de govern de les Universitats: es promourà la participació en els 
òrgans de govern de la Universitats i centres universitaris, com els Claustres, mitjançant candi-
datures individuals o col•lectives que defensin els interessos dels treballadors/es i/o comparteixin 
el model d’universitat i els valors que defensem, sintetitzats a la “Declaració de Principis” de la 
Intersindical-CSC.

- Participació en les Meses de negociació col·lectiva: l’augment de representació en l’àmbit 
de les Universitats Catalanes, pot representar a mitjà termini, l’entrada de la Intersindical-CSC 
en les meses de negociació col•lectiva, laboral i de funció pública, com la Mesa d’Universitats.

Ponència Definitiva
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- Participació en plataformes unitàries: en la mateixa línia del treball d’impulsió, suport i col-
laboració que s’ha fet els darrers anys, tant sobre temes educatius i universitaris, de drets i lliber-
tats, com de defensa de la República Catalana.

- Oficina o servei d’assessorament i suport sindical: coordinar l’assessorament jurídic sobre 
temes laborals i de condicions de treball, i sobre salut, seguretat i riscos psicosocials. I tots aquells 
relacionats amb la governança, l’ètica i responsabilitat social i la funció social de la Universitat.

- Comunicació i difusió:
 • Interna: habilitació d’eines i mitjans de comunicació virtuals, específics de la Secto-

rial/Àmbit d’Universitats, que facilitin una comunicació àgil i directa, i el traspàs d’informa-
ció i documentació entre representants i afiliats/des dels Centres i Universitats Catalanes.

 • Externa:  
a/ Butlletí InterUNIVERSITARI: creació, a mitjà termini, d’un butlletí informatiu d’Universi-
tats, de caràcter semestral, format electrònic i continguts generals, amb apartats d’informa-
ció rellevant de l’acció sindical de cada Universitat o Centre, a més d’entrevistes i informa-
ció d’interès.            
b/ Xarxes socials: sistematització d’informació d’interès pels canals de twitter, telegram, etc...

Ponència Definitiva
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RESSOLUCIONS APROVADES PEL VI CONGRÉS NACIONAL DE LA INTERSINDICAL-CSC

Contra la repressió de l’Estat espanyol

Presentem aquesta resolució per rebutjar la política repressiva i demofòbica de l’Estat espanyol 
contra els anhels legítims de llibertat, independència i República del poble de Catalunya.

Reconeixem com a ostatges de l’Estat els i les membres del govern i els i les responsables dels 
moviments polítics i socials que són a la presó els uns i a l’exili els altres. També reconeixem com 
a ostatges les seves famílies. Remarquem que la situació de les dones polítiques és, material-
ment i en el simbòlic, encara més difícil. Ens solidaritzem amb tots ells i elles:

Amb els i les presos polítics:

Carme Forcadell i Lluís, Dolors Bassa i Coll, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Cuixart i Navarro,  
Jordi Sánchez i Picanyol, Jordi Turull i Negre, Josep Rull i Andreu, Oriol Junqueras i Vies, Raül 
Romeva i Rueda.

Amb els i les exiliats polítics: 

Anna Gabriel i Sabaté, Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí i Obiols, Josep Puig i Gor-
di, Marta Rovira i Vergés, Meritxell Serret i Aleu i Toni Comín i Oliveres. 

Des d’aquest espai de comunicació entre nosaltres mateixos i amb tot el poble treballador català, 
volem deixar clar que, per part nostra, no contribuirem mai a cap negociació que canviï “presos i 
exiliats per autonomisme”. La República Catalana hi està en joc i no està en venda.

Som sindicalistes i, per tant, el Departament amb el que tenim més relació és amb el de Treball, 
Afers Socials i Famílies. La Consellera Dolors Bassa, cessada per decret el 28 d’octubre passat 
en aplicació de l’article 155 ha estat empresonada dues vegades. Avui compleix els seus 130 
primers dies en presó preventiva i s’enfronta, com els seus companys i companyes, a penes que 
oscil·len entre els 20 i 30 anys de presó. És així perquè la senyora Bassa va obeir el mandat 
democràtic del Parlament de Catalunya. 

El cessament de la Consellera va ser tan il·legítim com el dels seus company/es de Govern, per 
tant, continuem i continuarem considerant que la senyora Dolors Bassa i Coll és l’Honorable Con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies.

Visca la classe treballadora!
Visca la República Catalana!

Barcelona, 30 de juny de 2018

Ressolucions aprovades
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Sense renúncies: recuperem els drets laborals, salarials i socials de la classe treballadora

Dos fets han palesat la renúncia de l’esquerra espanyola a lluitar per recuperar els drets perduts 
durant la darrera crisi econòmica. El primer és la constatació que el nou executiu del PSOE no 
derogarà la reforma laboral del PP. El segon arriba amb la signatura del IV Conveni interconfede-
ral sobre la negociació col•lectiva que constitueix un nou capítol de la pau social impulsada pels 
sindicats CCOO i UGT que s’escriu als interessos de l’empresari.

Des de 2009 es calcula una pèrdua del poder adquisitiu d’un 16% mentre l’acord proposa un 
augment al voltant del 2% amb un 1% vinculat a la productivitat. És a dir, la formula de la revisió 
salarial lligada a l’IPC ja és història. És a dir, la formula de la revisió salarial lligada a l’IPC ja és 
història. Això és acceptar el mateix model que ha esdevingut la reforma de les pensions de 2013 
que com hem vist no ha assegurat el manteniment del poder adquisitiu.

Des de la Intersindical-CSC ens neguem a acceptar aquesta imposada pau social desmobilitza-
dora de la classe treballadora d’aquells que anunciaven una tardor calenta. Ens neguem també 
a acceptar la continuïtat de les polítiques neoliberals basades en l’empobriment dels treballadors 
i treballadores a través de polítiques de devaluació salarial per millorar suposadament la “com-
petitivitat” de les empreses.

La igualtat d’oportunitats per raó de gènere també queda en aquest acord com un tema a resol-
dre pendent ja que les últimes mesures adoptades per promoure la igualtat són un estudi sobre 
la discriminació salarial i una declaració d’intencions sobre mesures de conciliació familiar a de-
senvolupar.

Per tot això, des de la Intersindical-CSC proposem com a nucli de la nostra acció sindical dels 
propers quatre anys la lluita per:

 • La derogació de la reforma laboral per posar fi a unes polítiques neoliberals que han demos-
trat la seva ineficàcia.           

 • La recuperació dels drets laborals, salaris i socials de la classe treballadora amb totes les 
eines que tenim com a sindicat entre elles la convocatòria d’una vaga general.

 • Desenvolupar polítiques reals en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones que 
permetin trencar el sostre de vidre i eliminar la bretxa salarial.

 • Garantir el sistema de pensions amb el manteniment del poder adquisitiu de les pensions 
actuals i els imports de les pensions futures.

Ressolucions aprovades
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Carles Sastre, Secretaria general 

Sergi Perelló, Vicesecretaria general i Portaveu 

Roger Tugas, Secretaria d’estudis i publicacions

Isabel Obenza, Secretaria de salut laboral

Jesús Palomar, Secretaria de comunicació 

Maria Teixidor, Secretaria de coordinació territorial

Núria Ferràndis, Secretaria de coordinació interna

Marc Faustino, Secretaria d’acció sindical

Ester Rocabayera, Secretaria d’igualtat

Màrius Lleixà, Secretaria de serveis jurídics

Àngels Massip, Secretaria de llengua i treball 

Isabel Pallarès, Adjunta a la secretaria general.

David Hereu, Secretari de formació

Nèstor Sastre, Secretaria d’estratègia i planificació

Ferran Coll, Secretaria de joventut

Secretariat Nacional escollit pel VI Congrés de la Intersindical-CSC:
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ANNEX 1: 
ÀMBIT TERRITORIAL
AFILIACIÓ PER VEGUERIES



29Memòria del VI Congrés Nacional de la Intersindical-CSC

ANNEX 1: 
ÀMBIT TERRITORIAL
AFILIACIÓ PER VEGUERIES
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Penedès

Terres de l'Ebre

Percentatges sobre el total de l’afiliació ( Dades a 15 de juny de 2018)

Alt Pirineu 0,65%
Barcelona 70,43%
Camp de Tarragona 2,36%
Catalunya Nord 0,24%
Central 4,30%
Girona 7,55%
Lleida 3,96%
Mallorca 0,14%
Menorca 0,03%
País Valencià 0,03%
Penedès 9,05%
Terres de l’Ebre 1,26%

Afiliació per vegueries
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Percentatges sobre l’afiliació del sector privat ( Dades a 15 de juny de 2018)

Alt Pirineu 0,32%
Barcelona 72,48%
Camp de Tarragona 2,21%
Catalunya Nord 0,14%
Central 3,96%
Girona 8,02%
Lleida 4,68%
Mallorca 0,09%
Menorca 0,00%
País Valencià 0,05%
Penedès 6,67%
Terres de l’Ebre 1,40%
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Afiliació per vegueries
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Percentatges sobre l’afiliació del sector públic ( Dades a 15 de juny de 2018)

Alt Pirineu 1,69%
Barcelona 64,03%
Camp de Tarragona 2,82%
Catalunya Nord 0,56%
Central 5,36%
Girona 6,06%
Lleida 1,69%
Mallorca 0,28%
Menorca 0,14%
País Valencià 0,00%
Penedès 16,50%
Terres de l’Ebre 0,85%

1,69%

64,03%2,82%
0,56%

5,36%

6,06%

1,69%
0,28%

0,14%

0,00%
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0,85%
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Afiliació per vegueries
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ANNEX 2: 
ÀMBIT FUNCIONAL
PERCENTATGES D’AFILIACIÓ PER SECTORS
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ANNEX 2: 
ÀMBIT FUNCIONAL
PERCENTATGES D’AFILIACIÓ PER SECTORS

Seguretat privada
Arquitectura i enginyeria

Funeràries
Ensenyament privat i lleure

Part its polít ics
Call centers, telemarket ing i vending

ETT
Comerç metall, construcció i tèxt il

Geritaria i dependència
Comuniació, premsa i cultura

Asseguarances, mútues i f inances
Sanitat privada i veterinària

Autònoms
Transport sanitari, mercaderies i viatgers

Auditors, assessors i serveis juridics
Arts gràf iques

Hostaleria i turisme
TIC

Logist ica i serveis
Jardineria i neteja

Jubilació
ATUR

Comerç i alimentació
Química, energia i tèxt il

Tercer Sector
Metall, automoció i fusteria

Of icis diversos
Banca

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
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1,10%
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4,45%
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Afiliació per sectors
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ANNEX 3:
BALANÇ D’ACCIÓ SINDICAL 2015/2017
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ANNEX 3:
BALANÇ D’ACCIÓ SINDICAL 2015/2017

Balanç Acció Sindical 2015

Expedients jurídics Quantitat Persones afectades
87 1279

Consultes i assessoraments Quantitat Persones afectades
938 1407

Processos electorals Quantitat Total Persones afectades
7 25.930

Empresa Plantilla
Ricoh 796
Daher Unigel Logistics 109
Ajuntament del Bruc 20
Universitat de Barcelona 1.855
Health Diagnòstic Plató 70
Consorci Sociosanitari del Garraf 50
Ajuntament de Cubelles 40
Grup Banc Sabadell 7.800
Consorci Sociosanitari de Vilafranca 
del Penedès

40

Institut Català de la Salut (BCN) 6.000
Gescobro 100
Generalitat de Catalunya - 
Serveis Centrals

9.000

Balanç d’acció sindical
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Expedients jurídics Quantitat Persones afectades
98 474

Consultes i assessoraments Quantitat Persones afectades
3.308 4.135

Convenis col·lectius Quantitat Total Persones 
afectades

6 3.431
Empresa/Sector Plantilla

Cafès Marcilla 70
Cicle integral de l’aigua (autònomic) 3.000
Liven 235
Andrea House 22
Manufacturas Clima SL 23
Ajuntament de la Pobla de Claramunt 81

Acords d’empresa Quantitat Total Persones 
afectades

2 203
Empresa/Sector Plantilla

Plàstiques Soskai 99
Daher Unigel Logistics 104

Processos electorals Quantitat Total Persones afectades
25 2.448

Taula 1/2 Empresa Plantilla
Sorea Tarragona SA                     204 
Andrea House SL 22
Manufacturas Clima SL 23
Ricoh Espana SLU                     845 
Aigües de Sant Pere De Ribes 8
Sorea Girona SA 135
Consorci Sanitari De L’Alt Penedès - 
Hospital Comarcal

                    472 

Ciutat De Sabadell Serveis Sociosani-
taris SLU

41

Prestacions D’Assistència Mèdica SL 
(Barceloneta)

39

Liven SA                     235 
Wolters Kluwer Espana SA                     338 
Ajuntament De La Roca Del Vallès 43

Balanç Acció Sindical 2016

Balanç d’acció sindical
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Processos electorals Quantitat Total Persones afectades
25 2.448

Taula 2/2 Empresa Plantilla
Big Drum Iberica SA 43
Federació Catalana De Basquetbol 35
Motherson Sintermetal SA                     123 
Universitat De Barcelona 
(JPDI Funcionari)

1.855

Consorci Sanitari Del Garraf 
Centre De Rehabilitació

28

Farmhispania SA 222
Transport Sanitari De Catalunya SLU 
(Berga)

44

Romanyà Valls SA 35

Acaservi SA 105
EdicIó De Premsa Periòdica SL 
Diari Ara

121

Empresa Mixta D’aigües 
De La Costa Brava

128

Consorci Ripollès Desenvolupament 16
Aqualia Gestion Integral Del Agua SA 
(Girona)

83

Balanç d’acció sindical
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Expedients jurídics Quantitat Persones afectades
107 661

Consultes i assessoraments Quantitat Persones afectades
3.696 4.620

Convenis col·lectius Quantitat Total Persones 
afectades

5 2.390
Empresa/Sector Plantilla

Unigel Logistic SLU 104
Captació, elevació i  depuració d’aigües 
de Catalunya

2004

Ajuntament de la Pobla de Claramunt 27
Ajuntament de Llorenç del Penedès 20
Liven SA 235

Conflictes i/o 
Acords d’empresa

Quantitat Total Persones 
afectades

4 9.052
Empresa/Sector Plantilla

Wolters Kluiwert - inspecció de treball 800
Daher Unigel Logistics SLU - inspecció de treball 104
Acaservi - Vaga i posterior acord 95
Grup Banc Sabadell - Conflicte col·lectiu 8.053

Campanyes i mobilitzacions sindicals pròpies Total Persones afectades
Jo m’hi apunto! (Campanya Referèndum 1 d’octubre) 900
Vaga General del 3 d’octubre sense dades oficials
Vaga General del 8 de novembre sense dades oficials
Del 155 a la República! 500

Processos electorals Quantitat Total Persones afectades
14 2.539

Taula 1/2 Empresa Plantilla
Servei Català De Trànsit 258
Universitat Pompeu Fabra 1378
Consell Comarcal de la Cerdanya 35
Scharlab SL 128
Covides SCCL 75
Gremi de Flequers de Barcelona 15

Balanç Acció Sindical 2017

Balanç d’acció sindical
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Processos electorals Quantitat Total Persones afectades
14 2.539

Taula 2/2 Empresa Plantilla
Resinas Olot SL (Plàstiques Soskai)                     173 
Plataforma Per La Llengua 
Col·lectiu L'esbarzer

30

Ajuntament De Llorenç Del Penedès 16
Waters Cromatografia SA 44
Antalis Iberia SA 31
Aquambiente, La Bisbal d'Empordà 6
Consorci Sanitari del Garraf 
Centre De Rehabilitació

47

Consorci Sanitari Del Garraf 
Hospital Sant Antoni Abad

303

Balanç d’acció sindical
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ANNEX 4:
PROCESSOS ELECTORALS I RESULTATS
OBTINGUTS 2015/2018
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ANNEX 4:
PROCESSOS ELECTORALS I RESULTATS
OBTINGUTS 2015/2018

EMPRESA DELEGATS A ESCOLLIR REPRESENTANTS ELECTES
 AJUNTAMENT LA 
ROCA DEL VALLÈS  
(FUNCIONARIS) 3 I-CSC: 3
 AJUNTAMENT LA 
ROCA DEL VALLÈS  
(LABORALS) 5 I-CSC: 2 / CCOO: 2 / UGT: 1
ACASERVI 9 CGT: 5 / I-CSC: 4
AIGÜES DE SANT PERE 
DE RIBES 1 I-CSC: 1
AJUNTAMENT LLORENÇ 
DEL PENEDÈS 3 I-CSC: 3
AJUNTAMENT TORDERA 
(LABORALS) 9 I-CSC: 5 / UGT: 4
ANDREA HOUSE 1 I-CSC: 1
ANTALIS IBERIA SL 3 I-CSC: 3
AQUALIA GIRONA 9 I-CSC: 3 / CCOO: 6
AQUALIA L’AMETLLA DE 
MAR 1 I-CSC: 1
AQUAMBIENTE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ 1 I-CSC: 1
BIG DRUM IBERICA SA 3 I-CSC: 1 / CCOO: 1  / UGT: 1
BLACK PRINT CPI 
IBERICA SL 5

UGT: 4 / CGT: 3 / I-CSC: 1 / 
CCOO: 1

BRUGAROLAS SA 9 I-CSC: 9
CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS SA 1 I-CSC: 1
CITRESA 5 I-CSC: 5
CONSELL COMARCAL 
DE LA CERDANYA 3 UGT: 2 / I-CSC: 1
CONSORCI PER LA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA GIRONA 5 I-CSC: 5
CONSORCI SANITARI 
DEL GARRAF - CENTRE 
DE REHABILITACIÓ 
(PARCIALS) 2 I-CSC: 1 / UGT: 1
CONSORCI SANITARI 
DEL GARRAF - 
HOSPITAL SANT ANTONI 
ABAT 13 UGT: 10 / I_CSC: 2 / SSC: 1 

Nota; dades fins a maig de 2018

Processos electorals i resultats
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RICOH ESPANA SANT 
CUGAT 21 CGT:  8 / I-CSC: 7 / UGT 6
ROMANYÀ VALLS 3 INDEPENDENTS: 2 / I-CSC: 1
SAES THE PORTION 
COMPANY SL 1 I-CSC: 1
SCHARLAB 9 UGT: 7 /  I-CSC: 2
SERVEI CATALÀ DEL 
TRÀNSIT 13

I-CSC: 4 / CATAC: 3 / CCOO: 3 / 
CSIF: 2 / UGT: 1

SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA 23

CATAC: 8 / CCOO: 6 / UGT: 4 / 
I-CSC: 3 / CSIF: 2

SINCROTRÓ CELLS 9 CGT: 5 / I-CSC: 4
SOREA TARRAGONA 9 I-CSC: 9
UNIGEL LOGISTICS SLU I-CSC: 2
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (JPDI) I-CSC: 3
UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA (JPDI-F) 9 I-CSC: 6 / CCOO: 3
UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA (PAS-F) 9  I-CSC: 6 / CCOO: 3
UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA (PDI-L) 23 UGT: 10 / I-CSC: 9 / CCOO: 4
VESTAS EOLICA SAU 1 I-CSC: 1
WATERS 
CROMATOGRAFIA SA 3 I-CSC: 1  / CCOO: 1 / UGT: 1
WOLTERS KLUWERT 
ESPANA SA 13 I-CSC: 13
XANEL CENTRE 
GERIÀTRIC 3 UGT: 2 / I-CSC: 1

EMPRESA DELEGATS A ESCOLLIR REPRESENTANTS ELECTES

Nota; dades fins a maig de 2018

Processos electorals i resultats
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ACTIVITATS 2016

Conferència ‘Recuperem els serveis públics. Experiències de remunicipalització’
Data:31 de març de 2016. 
Lloc: Espai Vilaweb.

Ponents:
Joan Colomer, ambientòleg especialitzat en remunicipalització de serveis públics
Eudald Calvo, batlle d’Argentona
Carles Sastre, Secretari general de la Intersindical-CSC

http://www.intersindical-csc.cat/2016/04/04/cronica-i-video-de-lacte-recuperem-els-serveis-publics/

CONFERÈNCIES I XERRADES

Resum d’activitats 2016/2018
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Acte per la llibertat de l’ex-coordinador general del sindicat basc LAB, Rafael Díez Usabi-
aga.

Data: 30 de juny de 2016. 
Lloc: CIEMEN.

Ponents:
Isabel Pallarès, ex-secretària general de la Intersindical-CSC
Pernando Barrena, Sortu
Garbiñe Aramburu, LAB
David Fernàndez, periodista
Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC
David Minoves, president del CIEMEN

http://www.intersindical-csc.cat/2016/06/20/30-de-juny-acte-public-per-reclamar-la-llibertat-de-rafa-diez-usabiaga/

Resum d’activitats 2016/2018
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GIRES

1.- Delegació de la Intersindical-CSC participa a 
una sessió informativa de la Mesa de Diàleg en-
tre el govern de Colòmbia i les FARC-EP a l’Ha-
vana, Cuba. 04/04/2016

2.- Delegació colombiana del moviment social i 
polític Marcha Patriótica realitza una gira a Ca-
talunya amb la Intersindical-CSC per exposar el 
procés de pau al país andí. 28/07/2016

3.- Delegació de la Intersindical-CSC participa a 
la signatura de l’Acord Final de Pau entre el go-
vern de Colòmbia i les FARC-EP a Cartagena, 
Colòmbia.

DOCUMENTS INFORMATIUS

1) Permisos i drets dels treballadors amb motiu de les eleccions espanyoles del 26J. 
26/06/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/06/16/permisos-i-drets-dels-treballadors-amb-motiu-de-
les-eleccions-espanyoles-del-26j/

2) Inspecció de Treball: dubtes freqüents sobre denúncies. 11/07/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/07/11/inspeccio-de-treball-dubtes-frequents-sobre-denun-
cies/

3) Quines són les conseqüències de sortir a l’estranger quan es percep una prestació d’atur? 
08/08/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/08/08/quines-son-les-consequencies-de-sortir-a-lestran-
ger-quan-es-percep-una-prestacio-datur/

4) Ha tancat l’empresa on treballava: puc sol•licitar la prestació per desocupació? 15/09/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/09/15/ha-tancat-lempresa-on-treballava-puc-sollicitar-la-
prestacio-per-desocupacio/

Resum d’activitats 2016/2018
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ACCIÓ SINDICAL

1) Banc Sabadell ha decidit aplicar l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors a 485 empleats del 
Banc traspassant-los a BSOS. 21/01/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/01/21/banc-sabadell-ha-decidit-aplicar-larticle-44-de-lesta-
tut-dels-treballadors-a-485-empleats-del-banc-traspassant-los-a-bsos/
 
2) Inspecció de Treball insta l’empresa CLD a disposar un local per a la Secció sindical de la 
Intersindical-CSC 31/03/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/03/31/inspeccio-de-treball-insta-lempresa-cld-a-disposar-
un-local-per-a-la-seccio-sindical-de-la-intersindical-csc/

3) Mecaplast: es desconvoca la vaga en ratificar la plantilla l’acord entre sindicats i empresa 
12/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/12/mecaplast-es-desconvoca-la-vaga-en-ratificar-la-
plantilla-lacord-entre-sindicats-i-empresa/

4) La Intersindical-CSC es reuneix amb la direcció del Banc Sabadell per denunciar conductes 
despòtiques i inapropiades de determinats caps als treballadors. 20/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/20/la-intersindical-csc-al-banc-sabadell-es-reuneix-
amb-la-direccio-del-banc-per-denunciar-conductes-despotiques-i-inapropiades-de-determinats-
caps-vers-els-treballadors/
 

Eleccions sindicals
1) La Intersindical-CSC guanya les eleccions a l’Hospital de Berga amb rotunditat: un 36% dels 
vots i 5 membres de comitè 27/02/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/02/27/la-intersindical-csc-guanya-les-eleccions-a-lhospital-
de-berga-amb-rotunditat-un-36-dels-vots-i-5-membres-de-comite/

2) La Intersindical-CSC revalida majoria absoluta a Aigües de la    Costa Brava. 07/04/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/04/07/la-intersindical-csc-revalida-majoria-absoluta-a-ai-
gues-de-la-costa-brava-i-consolida-la-representacio-a-transport-sanitari-de-catalunya-al-bergu-
eda/

3) La Intersindical-CSC consolida la representació a Transport Sanitari de Catalunya al Berguedà 
07/04/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/04/07/la-intersindical-csc-revalida-majoria-absoluta-a-ai-
gues-de-la-costa-brava-i-consolida-la-representacio-a-transport-sanitari-de-catalunya-al-bergu-
eda/

Resum d’activitats 2016/2018
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4) La Intersindical-CSC es converteix en segona força sindical a ACASERVI (Grup RACC) i acon-
segueix 4 delegats. 11/04/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/04/11/la-intersindical-csc-es-converteix-en-segona-forca-
sindical-a-acaservi-grup-racc-i-aconsegueix-4-delegats/

5) La Intersindical-CSC guanya les eleccions al Diari Ara. 03/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/03/la-intersindical-csc-guanya-les-eleccions-al-diari-
ara-i-a-la-residencia-ciutat-de-sabadell/

6) La Intersindical-CSC guanya les eleccions a la Residència Ciutat de Sabadell. 03/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/03/la-intersindical-csc-guanya-les-eleccions-al-diari-
ara-i-a-la-residencia-ciutat-de-sabadell/ç

7) La Intersindical-CSC guanya les eleccions de LIVEN (Berga) tot obtenint 7 dels 9 delegats de 
comitè. 23/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/06/01/la-intersindical-csc-guanya-les-eleccions-de-liven-
berga-tot-obtenint-7-dels-9-delegats-de-comite/

8) La Intersindical-CSC obté representació a FARMHISPANIA (Montmeló). 01/06/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/06/01/la-intersindical-csc-obte-representacio-a-farmhispa-
nia-montmelo-i-a-big-drum-iberica-reus/

9) La Intersindical-CSC obté representació a Big Drum Ibèrica. 01/06/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/06/01/la-intersindical-csc-obte-representacio-a-farmhispa-
nia-montmelo-i-a-big-drum-iberica-reus/

10) La Intersindical-CSC torna a obtenir la totalitat dels 13 delegats de la multinacional Wolters 
Kluwer. 19/07/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/07/21/la-intersindical-csc-torna-a-obtenir-la-totalitat-dels-
13-delegats-de-la-multinacional-wolters-kluwer/

Resum d’activitats 2016/2018
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Accions formatives

1) Curs per a persones afiliades de preparació a les oposicions a l’Institut Català de la Salut. 
Gener a juny de 2016.

2) Escola de formació de l’Eina (joves de la Intersindical-CSC). Badalona. 13/11/2016. 

3) Jornada de formació per a treballadors/es i delegats/des de la vegueria del Penedès (Anoia, 
Garraf, Penedès). Igualada. Foment Igualadí. 1-2 de desembre de 2016.

Accions de promoció sindical

1.- Èxit de la presentació pública de la nova sectorial d’autònoms de la 
Intersindical-CSC. 
05/02/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/02/26/exit-de-la-presentacio-pu-
blica-de-la-nova-sectorial-dautonoms-de-la-intersindical-csc/

Presentació de SOM AUTÒNOMS, sectorial d’autònoms de la Intersin-
dical-CSC. 
05/02/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/02/23/presentacio-de-som-auto-
noms-sectorial-dautonoms-de-la-intersindical-csc/

2.- 1 de maig: la Intersindical-CSC reivindica el paper de la classe treballadora en el procés cons-
tituent de la República Catalana 01/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/01/1-de-maig-de-2016-la-intersindical-csc-rei-
vindica-el-paper-de-la-classe-treballadora-en-el-proces-constituent-de-la-republica-catalana/

Resum d’activitats 2016/2018
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3.- “Els treballadors públics davant del procés d’independència”, xerrada a la Seu de l’Assemblea 
Nacional Catalana 20/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/20/els-treballadors-publics-davant-del-proces-dinde-
pendencia-xerrada-a-la-seu-de-lassemblea-nacional-catalana/

4.- 29 de maig: manifestació unitària davant les darreres sentències del Tribunal Constitucional 
que afecten la ciutadania catalana 29/05/2016
http://www.intersindical-csc.cat/2016/05/20/29-de-marc-manifestacio-unitaria-davant-les-
darreres-sentencies-del-tribunal-constitucional-que-afecten-la-ciutadania-catalana/

5.- Participació al 17è Congrés de la Federació Sindical Mundial a Durban, Sud-Àfrica. 4 a 9 
d’octubre.
https://twitter.com/I_CSC/status/783257671935950848

Resum d’activitats 2016/2018
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ACTIVITATS 2017

ACCIONS INFORMATIVES
CONFERÈNCIES I XERRADES

19/01/2017 
El sindicalisme independentista entra als centres de treball públics amb la campanya 
#jomhiapunto 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/01/19/el-sindicalisme-independentista-entra-als-centres-
de-treball-publics-amb-la-campanya-jomhiapunto/

25/01/2017

Acte/debat amb motiu de la presentació del llibre “Una mirada sindical a contracorriente” 
de Joxe Elorrieta, antic Secretari general d’ELA

Lloc: Col.lectiu Ronda. Barcelona.

http://www.intersindical-csc.cat/2017/01/20/25-de-gener-actedebat-amb-motiu-de-la-pre-
sentacio-del-llibre-una-mirada-sindical-a-contracorriente-de-joxe-elorrieta/

30/01/2017

L’ANC i el sindicat Intersindical-CSC organitzen col·loquis per a informar els funcionaris 
que ocupen posicions clau en el procés cap a la independència.

http://www.intersindical-csc.cat/2017/02/01/campanya-jomhipaunto-funcionaris-sense-por/

Resum d’activitats 2016/2018
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30/01/2017

Segona assemblea de la campanya #jomhiapunto: 1 de febrer al Departament de la Vice-
presidència.

http://www.intersindical-csc.cat/2017/01/30/segona-assemblea-de-la-campanya-jomhiapunto-
1-de-febrer-al-departament-de-la-vicepresidencia/

16/02/2017

Noves assemblees de campanya #jomhiapunto: 16 i 17 de febrer

http://www.intersindical-csc.cat/2017/02/15/noves-assemblees-de-campanya-jomhiapunto-16-i-
17-de-febrer/

Resum d’activitats 2016/2018
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22/03/2017

Noves assemblees de treballadors: 22 i 23 de març

http://jomhiapunto.blogspot.com.es/2017/03/noves-assemblees-de-treballadors-22-i.html

26/04/2017

Noves assemblees de treballadors: 20 i 26 d’abril . 

http://jomhiapunto.blogspot.com.es/2017/04/noves-assemblees-de-treballadors-20-i.html

Resum d’activitats 2016/2018
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27/06/2017

La Intersindical-CSC comença la campanya pel SÍ als centres de treball. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/06/27/la-intersindical-csc-comenca-la-campanya-pel-si-
als-centres-de-treball/

10/07/2017

La sectorial d’Administració pública de l’ANC i la Intersindical-CSC organitzen una assem-
blea oberta adreçada als treballadors i treballadores públics
Cotxeres de Sants. Barcelona.

Resum d’activitats 2016/2018
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GIRES

Tardor 2017

Delegació de la Intersindical-CSC participa a la presentació pública de les noves expressions 
polítiques sorgides de l’acord de pau a Colòmbia.

DOCUMENTS INFORMATIUS

02/03/2017

Banc Sabadell: els seus beneficis no són el nostre benestar. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/03/02/banc-sabadell-els-seus-beneficis-no-son-el-nostre-
benestar/

23/03/2017

La dualitat contractual a l’estat espanyol: el contracte indefinit i altres tipus de contractes 
existents. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/03/23/la-dualitat-contractual-a-lestat-espanyol-el-contrac-
te-indefinit-i-altres-tipus-de-contractes-existents/

18/04/2017

Els delegats de prevenció tenen dret a gaudir d’un 
crèdit horari. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/04/18/els-dele-
gats-de-prevencio-tenen-dret-a-gaudir-dun-credit-ho-
rari/

Resum d’activitats 2016/2018
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ACCIÓ SINDICAL

18/05/2017

[Banc Sabadell] Formació dins de l’horari laboral: més pedres a la motxilla en un camí 
costerut. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/05/18/banc-sabadell-formacio-dins-de-lhorari-laboral-mes-
pedres-a-la-motxilla-en-un-cami-costerut/

10/01/2017

La Intersindical-CSC obté 2 nous delegats a l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i 
aconsegueix la totalitat dels 9 delegats de SOREA Tarragona per segona legislatura con-
secutiva. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/01/10/la-intersindical-csc-obte-2-nous-delegats-a-lhospital-
sant-antoni-abat-de-vilanova-i-aconsegueix-la-totalitat-dels-9-delegats-de-sorea-tarragona-per-
segona-legislatura-consecutiva/

18/01/2017

La Intersindical-CSC es converteix en força majoritària a l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/01/18/la-intersindical-csc-es-converteix-en-forca-majorita-
ria-a-lajuntament-de-la-roca-del-valles/

24/05/2017

La Intersindical-CSC guanya les eleccions sindicals a la Universitat Pompeu Fabra. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/05/24/la-intersindical-csc-guanya-les-eleccions-sindicals-
a-la-universitat-pompeu-fabra/

Resum d’activitats 2016/2018
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11/07/2017

La Intersindical-CSC obté la totalitat de membres de comitè de Resinas Olot S.L. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/07/11/la-intersindical-csc-obte-la-totalitat-de-membres-de-
comite-de-resinas-olot-s-l/

ACCIONS FORMATIVES

11/03/2017

nova edició de l’Escola Jove de Formació Sindical al Casal Antoni Sala i Pont de Badalo-
na. 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/03/02/11-de-marc-nova-edicio-de-lescola-jove-de-
formacio-sindical/

01/02/2017
Jornades de formació de la Intersindical-CSC a la territorial Penedès-Garraf-Anoia: una aposta 
clara per l’enfortiment de l’organització i l’expansió territorial. 
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24/05/2017

La Intersindical-CSC participa aquesta setmana als congressos dels sindicats LAB (País 
Basc) i CIG (Galícia). 

http://www.intersindical-csc.cat/2017/05/24/la-intersindical-csc-participa-aquesta-setmana-als-
congressos-dels-sindicats-lab-pais-basc-i-cig-galicia/

16/06/2017

El sindicat independentista som presents al 14è congrés del sindicat basc ELA. País, 
contrapoder i futur. 
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ACTIVITATS 2018

ACCIONS INFORMATIVES
CONFERÈNCIES I XERRADES

26.01.2018. 

Roda de premsa sobre la demanda de Fomento del 
Trabajo Nacional contra la Intersindical-CSC per la 
vaga del 8 de novembre de 2017

Assemblees informatives als treballadors/es pú-
blics sobre l’aplicació del 155

15.02.2018. 

Xerrada a Igualada amb el Foment Igualadí sobre la lluita local i la lluita global.
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10.01.2018
Assemblea de treballadors/es de l’Institut 
Català de l’Energia

22.03.2018
Xerrada informativa a les universitats públi-
ques

14.04.2018
Taula rodona per a treballadors/es de Ponent
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16.02.2018
Taula Rodona sobre República i Treball a 
Reus organitzat amb el CDR local

09.03.2018
Taula rodona sobre República i Treball amb el 
CDR de Cervera

14.04.2018
Xerrada informativa amb Súmate a Mataró

14.04.2018
Taula rodona per a treballadors de Ponent

28.04.2018
Acte de presentació del sindicat al Maresme
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22.05.2018
Xerrada informativa al barri de Montbau de 
Barcelona

03.05.2018
Xerrada a Mollet del Vallès sobre Sindicalisme i 
República amb el CDR local.

06.04.2018. 
Xerrada sobre República i Treball amb el 
CDR de Vilassar de Mar

04.05.2018.  
Xerrada sobre la importància del sindicalisme 
amb Jovent Republicà.
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24.05.2018. 
Xerrada sobre Sindicalisme i País amb el 
CDR de Tortosa

24.05.2018. 
Xerrada sobre l’afectació de l’aplicació del 
155 amb el CDR d’El Prat de Llobregat

13.06.2018. 
Xerrada informativa amb l’ANC a Manresa

19.06.2018. 
Acte de presentació de la secció sindical a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar
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08.06.2018. 
Acte polític amb el CDR de Terrassa i diversos 
sindicats

15.06.2018.
Acte de presentació de la secció sindical a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

15.06.2018. 
Xerrada sobre mercat laboral amb Jovent Re-
publicà

06.07.2018. 
Xerrada informativa amb el Casal la Sega a 
La Selva

11.07.2018. 
Presentació de la secció sindical a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron
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ACCIÓ SINDICAL 

04.05.2018. 
Victòria, en primera instància davant el TSJC, en el judici contra la vaga general del 8N 2017

24.04.2018.
Suport de la Federació Sindical Mundial en el 
judici contra la vaga general del 8N 2017

02.05.2018. 
Conflicte laboral a l’hostaleria de comarques 
gironines

11.05.2018. 
Vaga de UTE Girona Norte 2014
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11.05.2018. 
Victòria judicial favorable als treballadors/de de 
l’ICS

24.05.2018.  
Vaga a la Universitat de Barcelona

15.06.2018. 
Denúncia per la denegació de la ciutadania a 
una treballadora afiliada 18.06.2018.

Vaga al Sincrotó Alba
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ELECCIONS SINDICALS
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PUNTS INFORMATIUS
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SECCIONS SINDICALS
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13.06.2018. 
Assemblea ordinària de delegats/des de Comi-
tès de la secció sindical del Grup Banc Saba-
dell
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

05.05.20
Assemblea per la negociació col.lectiva amb 
els treballadors/es de la Paeria de Cervera

27.04.2018. 
Mobilitzacions i protestes pel conveni del metall 
de Barcelona

18.05.2018.
Negociació col.lectiva al Tecnocampus
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ACCIONS FORMATIVES

16.05.2018. Curs de formació per a delegats/des. Barcelona

 03.04.2018. 
Curs de formació d’oposicions per a persones afiliades
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ACCIONS DE PROMOCIÓ SINDICAL

Campanya pel dret a vaga i contra la repressió

Suport dels sindicats majoritaris 
del país Basc (ELA i LAB) i de Ga-
lícia (CIG) a la Campanya pel dret a 
vaga i contra la repressió i en su-
port a la Intersindical-CSC

Suport del sindicats de nacions sense estat al poble 
de Catalunya i la Intersindical-CSC
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Campanya de suport a persones afiliades represaliades

Campanya contra la repressió al professorat del sistema educatiu de Catalunya
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Campanya per la vaga 
feminista del 8 de març
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Campanya i mobilitzacions de l’1 de maig de 2018
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Campanyes d’expansió del sindicat en l’àmbit 
juvenil i intergeneracional del sindicat. 

Participació de la Intersindical-CSC en el VII Congrés de la Federació de banca de la CIG cele-
brat a Compostel·la el passat 17 de març de 2018.
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