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PONÈNCIA
REPÚBLICA I TREBALL

1.- El sindicalisme en la construcció republicana

La pèrdua de sobirania de la nació catalana que s’inicia el 1659 amb el Tractat dels Pirineus i que
té el seu punt àlgid el 1714 amb la caiguda de Barcelona i l’aplicació del Decret de Nova Planta –des
del 1707, al País Valencià, i el 1716 a les Illes- comporta tot un seguit de canvis en l’estructura social,
política, econòmica i cultural de tot el país.

També en el comportament i l’estructuració de les expressions socials i laborals de la ciutadania
que a partir de llavors s’han esdevingut.

La submissió, majoritàriament, sota administració espanyola i francesa ha comportat tot un
seguit de conseqüències que es traslladen en com les persones que venem la força de treball d’una
manera o altra -les classes populars–, i que som la majoria de la població, ens relacionem,
organitzem i duem a terme les nostres demandes demillora de les condicions de vida i sociolaborals.

En aquesta ponència ens centrarem en el Principat de Catalunya, ja que ara per ara és l’espai
d’actuació de la Intersindical-CSC, entenent sempre que el nostre marc nacional són els Països
Catalans.

El Principat de Catalunya ha estat sempre precursora de les lluites socials que han generat
victòries importants pel conjunt de les classes populars del país, i que han tingut el seu impacte en
la resta de moviments obrers del planeta. Lluny del discurs que el poble de Catalunya és mesell, les
dades i els fets històrics demostren a bastament la capacitat de lluita i defensa dels drets de les
majories socials del poble de Catalunya.

Un exemple, entre d’altres, del vigor de la lluita obrera a Catalunya fou la vaga de la Canadenca,
que permeté establir la jornada de 8 hores esdevenint un referent internacional.

En aquest sentit, durant el decurs de la història sota administració espanyola, el poble del
Principat de Catalunya hem anat constituint organitzacions socials, polítiques, cíviques,
econòmiques, socials i culturals com a expressió de la nostra existència.

Aquest procés, dins de les distorsions que representa l’ocupació militar espanyola iniciada el 1714
té força desequilibris.

La societat catalana ha estat capaç de construir una xarxa social, civil, política, econòmica i
cultural molt important. De fet, aquesta construcció no governamental, com deia Fontana, ha estat
la base de la pervivència de la nació catalana, a diferència d’altres que es troben en ple retrocés.

Podem esmentar diverses tipologies de construcció social que abasten tot el país: el teixit polític,
el teixit cultural, el teixit social, el teixit econòmic i el teixit associatiu.

Com a nació sense estat hem aconseguit construir espais polítics, culturals i associatius prou
autònoms de la metròpoli. Ja des del segle XIX disposem d’expressions polítiques, culturals i
associatives esteses i arrelades a tot el país. Hem tingut partits polítics propis i gran quantitat
d’entitats culturals de base més un ric eixam de moviment associatiu tot el segle, XIX, XX i XXI.
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A nivell social i econòmic hi ha hagutmésmancances en aquest aspecte. Les expressions sindicals
han estat majoritàriament de caire estatal, tot i les excepcions del CADCI durant el primer terç del
segle XX -una organització sindical pròpia però que no abraçava tots els sectors productius-. De fet,
només al País Basc i al Quebec hi hagué expressions sindicals de classe pròpies des del 1911 i el 1921,
respectivament (ELA -Sindicat de Treballadors Bascos- i la CSN -la Confederació de Sindicats
Nacionals del Quebec-). A la resta de països sense estat, la norma ha estat que el sindicalisme fos de
matriu estatal. A Catalunya també, tot i que com sempre tant la UGT i la CNT des dels seus inicis han
mantingut una posició equidistant en referència als drets nacionals de la classe treballadora, que
s’ha anat modulant en funció dels esdeveniments polítics però mai tenint una posició pro-activa.

Val a dir, però, que durant el franquisme, l’any 1958 es crea la Solidaritat d’Obrers de Catalunya
(SOC). Una organització sindical formada per gent provinent de la CNT i democristians de la UDC en
anys molt difícils per a desenvolupar sindicalisme -i més des de l’òptica nacional-, de qui la
Intersindical-CSC n’agafa el relleu.

La realitat a nivell planetari en allò que significa l’emergència de les opcions sindicals de classe de
les nacions sense estat no s’esdevé de manera real fins l’esclat del maig del 68 i la consolidació del
relat conforme les classes populars de les nacions sense estat també ens cal disposar
d’organitzacions sindicals pròpies.

D’aquí rau, durant la dècada dels 70 i els 80, l’aparició (i consolidació, en el cas d’ELA al País Basc
i la CSN al Quebec) d’importants sindicats de classe a diverses nacions sense estat del sud i el nord
de l’hemisferi:

ELA. Solidaritat de Treballadors/es Bascos/ques (País Basc). 1911
CSN. Confederació de Sindicats Nacionals (Quebec). 1921
SAVT. Sindicat Autònom Valldostà dels Treballadors/es (Vall d’Aosta). 1952
UTG. Unió de Treballadors/es de Guiana (Guiana). 1971
UGTG. Unió General de Treballadors/es de Guadalup (Guadalup). 1973
LAB. Comissió de Treballadors/es Abertzales (País Basc). 1974
CIG. Confederació Intersindical Gallega (Galícia). 1981 (precursors)
USTKE. Unió Sindical del Treballadors/es i Explotats/des Kanacs. (Nova Caledònia). 1981
STC. Sindicat de Treballadors/es de Còrsega (Còrsega). 1984
CSS. Confederació Sindical Sarda (Sardenya). 1985

Al Principat de Catalunya, en el mateix moment que apareixen i es consoliden important sindicats
de classe a diverses nacions sense estat, no acaba de quallar una expressió sindical pròpia forta i la
majoria de treballadores i treballadors del país es troben afiliades a organitzacions sindicals de
matriu estatal.

El decurs de la Catalunya autonòmica, aquella que confiava a trobar un espai més o menys
còmode després del franquisme, comença a fer figa quan les esperances per blindar un model
autonòmic més agosarat (en llengua, fiscalitat, bilateralitat...) es trenquen del tot amb la sentència
de 2010 del Tribunal Constitucional espanyol sobre la proposta, ja retallada, del nou Estatut.

Aquest fet remou tot l’escenari polític i cívic del país. Tant en les massives mobilitzacions populars
com per la recomposició de l’escenari polític i l’aparició de nous agents civils.

En aquest sentit cal destacar com políticament el terrabastall és enorme afectant una part
important dels partits i organitzacions polítiques: crisi al PSC on un sector important abandona el
partit per crear pròpies expressions i/o entrant a formar part d’ERC, desaparició de CiU i procés de
recomposició en diverses expressions, important pujada electoral d’ERC i entrada al Parlament, a
molts municipis i al Congrés de la CUP...

A nivell civil és molt important destacar l’aparició d'un dels puntals del procés de sobirania com
és l’ANC, així com el rol de lideratge en aquest camp que estrena Òmnium i la posterior irrupció dels
CDR, com a grups impulsors d'estratègies de desobediència civil, o altres entitats com Súmate,
Plataforma per la Llengua, etc.
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Aquest terrabastall no es trasllada, però, al camp sindical, on les principals organitzacions
sindicals segueixen basculant dins l’autonomisme.

I aquest fet té una importància cabdal per tal d’entendre el nivell de fortalesa del procés de
sobirania. Aquesta descompensació entre el camp polític i el camp sociolaboral fa més difícil fer
arribar el missatge als centres de treball de canvi social i transformació que significa construir una
República Catalana, reduint la capacitat de mobilització de les treballadores i treballadors.

Tot i la importància de les quatre vagues generals de 24 hores dels darrers dos anys -situant les
del 8 de març en un altre context-, la del 3 d’octubre de 2017 va arribar a nivell de participació
extraordinari del 83% de les persones assalariades, però les altres tres -8 de novembre de 2017, 21
de febrer de 2019 i 18 d'octubre de 2019- van tenir un nivell de seguiment irregular pel que fa a
sectors i zones del país.

Tot així, el sindicalisme nacional i de classe que representem la Intersindical-CSC ha experimentat
un creixement destacable degut al compromís dels darrers temps amb la centralitat política i social
de les majories d’aquest país, però no suficient encara per ser una opció real, efectiva i decisiva en
l’exercici de defensa dels interessos de les classes populars en la perspectiva de construir la
República dels drets socials i laborals.

El 2017 la Intersindical-CSC disposàvem d’uns 1.700 afiliats i afiliades i vora 300 delegats/es als
centres laborals. Ara mateix (setembre de 2019) disposem de 4.200 afiliats/des i vora 600
delegats/es. Unes xifres que marquen una tendència a l’alça, d’entre 50 a 100 nous afiliats/des
mensuals, però del tot insuficients si compten que entre UGT i CCOO sumen més de 300.000 afiliats
i uns 44.000 representants als centres laborals.

2. La República catalana com un horitzó de benestar i drets

Davant de les diverses ofensives neoconservadors dels darrers decennis per reduir i desmantellar
el sistema de protecció i seguretat social, l’actual model sindical imperant a Catalunya, lluny de ser
un contrapoder per guanyar drets, ha esdevingut un espai de concertació a la defensiva on a cada
bugada s’hi ha perdut un llençol. Una prova fefaent són les reformes laborals que arrosseguem des
de 1984 i on per cada “acord” s'han retallat nous drets.

En la majoria de reformes i acords s’hi ha introduït models de contractació més precaris i
temporals, s’ha fixat lamoderació salarial, ha anat perdent cada copmés pes la negociació col·lectiva,
s’han reduït les prestacions i indemnitzacions per acomiadament així com els períodes de
prestacions per atur o s’han prolongat els períodes de cotització per a poder cobrar les pensions així
com la vida laboral.

Així mateix el sindicalisme majoritari a Catalunya s’ha mantingut pràcticament estàtic davant els
moviments tectònics que han sacsejat l’escena política i civil del país restant dins de l’òrbita de
l’autonomisme.

El fet que el model sindical actual no representi més benestar i més drets per a les majories
socials del país, així com el fet que les principals organitzacions sindicals s’hagin allunyat de la
centralitat política i social, dibuixa la necessitat de disposar d’eines sociolaborals fortes i
representatives a Catalunya per tal d’acompanyar des del món laboral un procés de sobirania que, de
manera prou majoritària, té la democràcia i la justícia social per al conjunt de la gent treballadora (el
80% de la població) com un dels seus eixos principals.

La consecució d’una República Catalana és una oportunitat immillorable per fer el país més just,
més sostenible i més feminista. No és cap panacea, però sí l’oportunitat per construir unes relacions
socials i laborals pensades per les persones i no pel capital.

Per fer-ho, cal que hi hagi eines que facin aquesta funció en tots els àmbits, tant a nivell polític,
civil o cultural però també, i sobretot, des de l’àmbit sociolaboral.
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Entre 2015 i 2017, el Tribunal Constitucional va suspendre un total de 32 lleis del Parlament de
Catalunya, 14 de les quals amb fort contingut social i ecològic, la majoria de les quals no s'han
recuperat. Podem destacar l'impost als habitatges buits, la llei d'igualtat efectiva entre dones i
homes, la llei de l'Agència de Protecció Social, la llei catalana contra el canvi climàtic, l'impost a la
banca, la prohibició de les curses de braus o el Decret-llei d'horaris comercials, entre d’altres.

Com és prou evident, sembla poc probable que puguem disposar dins de l’Estat espanyol d’un
marc social basat en la protecció de totes les persones treballadores i del nostre trosset de planeta.

Per tant, el sindicalisme d’aquest país ha de promoure i defensar mesures que, com les lleis
suspeses, tenen un fort contingut per fer-nos avançar en drets i construir una societat més justa.

En resum, cal que disposem d’una eina sociolaboral forta, un sindicat nacional i de classe, perquè
no volem perdre més drets sinó guanyar-ne, i perquè hem d’estendre al màxim de centres laborals
del país que ens cal una República de les persones, més justa, més feminista i més sostenible.

Al capdavall el que hi ha sobre la taula és el debat sobre el nou model econòmic, social i de
benestar que es vol construir per a Catalunya i és obvi que correspon a les treballadores i els
treballadors i al conjunt de la societat catalana definir-lo. Però això no serà possible en el marc d'un
Estat espanyol uniformista i que rebutja renovar les seves estructures caduques. El nou model
econòmic, social i de benestar que es voldrà per a Catalunya només es podrà definir sortint d'aquesta
cotilla estructural. I sols deslliurant-nos d'aquesta cotilla es disposarà també dels recursos
necessaris per construir i implementar el model social desitjat. És per aquests motius que la
Intersindical-CSC defensem obertament un projecte independentista. Perquè comporta també un
canvi en el marc del model econòmic on prevalgui l'interès col·lectiu per sobre del privat.

El sindicat ha de ser capaç d’aplicar polítiques feministes dins i fora de l’organització, per això
mateix la Secretaria d’Igualtat treballa en l’elaboració i la implementació d’un Pla Integral d’Igualtat,
per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i masclistes, així com
d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi alguna tant dins del sindicat com als centres de
treballs on estem presents.

3. Un sindicat republicà a l'alçada del moment actual

El repte d’esdevenir una opció real, forta i decisiva que avanci en drets alhora i que defensi el
projecte independentista als centres laborals requereix de tot un seguit d’accions que han de
permetre fer créixer el sindicat i consolidar-lo.

Hi ha 4 àmbits on hem de treballar de manera incisiva per construir l’espai sociolaboral, de classe,
republicà i independentista que volem: organització, formació, comunicació i participació

Organització

La base principal del sindicat són les seccions sindicals. D’aquí hi emanen tota la resta
d’estructures. Per poder bastir el sindicalisme independentista i de classe ens cal ser al màxim de
centres laborals.

Per tant, és cabdal que a tots els centres laborals on establim contactes i es plantegin eleccions
sindicals es creï una secció sindical amb un mínim de 3 persones afiliades que paguin quota. És
important que es constitueixin seccions sindicals perquè esdevé una espai de drets i defensa de tota
la col·lectivitat i perquè, com a projecte col·lectiu, fer sindicalisme té costos i cal que que siguin
assumits de manera mútua i solidària.

Les seccions sindicals han de ser la base, al mateix temps, de les sectorials professionals que
basteixin les federacions del sindicat. Les seccions sindicals tenen autonomia dins del seu àmbit
d'actuació, sense entrar en contradicció amb els principis de la Intersindical-CSC i, en cas de conflicte
en aquest sentit, l'ha de resoldre la comissió de garanties.
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Cal que tant a les empreses públiques, concertades o privades les persones més dinàmiques
encapçalin la creació de les sectorials de cada sector. És cabdal disposar de sectorials de tots els
sectors professionals perquè permet definir clarament les necessitats d’aquell sector i, per altra
banda, les pot traslladar als altres òrgans del sindicat. Construir una política sindical adequada té a
veure amb disposar de les persones implicades a cada sector.

Les sectorials conformen les federacions professionals. Actualment som en una de fase de
transició per reconstituir les federacions en tres grans àrees; la federació d’indústria (FIC), la
federació de serveis privats (FS) i la federació de serveis públics (FSP).

Cada federació ha de disposar d’un seguit de sectorials que la forneixin d’informació, de discurs i
d’acció sindical.

Les federacions són membres del Consell nacional i la seva reorganització i reconstitució és molt
important per a que el màxim òrgan entre congressos es posi en marxa.

Així mateix cal reforçar dues àrees que permeten tenir una organització sindical que va més enllà
dels centres laborals des d’una perspectiva integral de transformació; això és seguir impulsant l’Eina,
el jovent del sindicat, i crear un espai que aplegui els i les pensionistes del sindicat.

La consolidació del creixement del sindicat s’ha de fer arreu del país i cal seguir constituint unions
territorials al màxim de llocs possibles. Actualment n’hi ha 11 (setembre 2019) en funcionament
amb diverses intensitats i se n’estan creant de noves. Cal, però, properament avaluar els criteris de
creació i/o reestructuració de les unions des de l’optimització dels recursos, tenint en compte
criteris com les dades de població, sense oblidar elements d’equilibri territorial com la proximitat.
Les unions territorials han de ser el mirall del sindicat a cada racó del país. I per que ho siguin cal que
funcionin bé.

Les unions territorials, en la mesura que es vagin estenen i consolidant han de poder disposar dels
recursos materials i humans necessaris. I per a poder fer-ho de manera correcta, cal crear una
comissió per a fer l’avaluació del mapa actual d’unions territorials i proposar un pla viable d’extensió.
És important destacar que les unions territorials són membres del Consell nacional, màxim òrgan de
decisió entre congressos, i és per tant adequat que estiguin constituïdes de manera equilibrada.

Formació

Un altre element cabdal per a estendre el sindicat, per a ser vistos com una eina útil i atendre
l’afiliació en qualsevol aspecte i per disposar de discurs sociolaboral, és que s’estengui la formació
sindical al màxim de persones afiliades, i especialment a aquelles que són el dia a dia tant a les
seccions sindicals com a les sectorials, a les federacions i les unions territorials.

La formació s’ha de fer al màxim de llocs del territori entenent també els criteris de capacitat,
viabilitat i optimització dels recursos. De fet, ja s’estan començant a fer els passos per iniciar cicles
de formació sindical a diversos punts.

La formació s’ha d’entendre des del concepte de rèplica; això és que aquelles qüestions bàsiques
que anem exposant en les formacions siguin replicades després per la gent al territori i així
successivament.

Comunicació

Fer-nos conèixer molt més i comunicar de manera positiva, constructiva i clara allò què som, allò
què volem i allò què fem té una importància més que cabdal per un projecte col·lectiu com el nostre
i en els temps que vivim. En plena era digital cal comptar amb el poder de les xarxes socials i les
plataformes digitals com a eina, tant per fer arribar el missatge reivindicatiu a les treballadores i els
treballadors com per promoure la formació sindical i la difusió d’un discurs sociolaboral i de drets
civils alternatiu al model hegemònic.
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Òbviament sense una estructura organitzava i un projecte clar, la comunicació és foc d’encenalls.
Però un cop superada l’etapa de fort desconeixement del sindicat per les majories socials de
Catalunya, hem de tenir una eina de comunicació greixada, àgil i que tingui capacitat d’incidència,
Segons com comuniquem les coses i quan les comuniquem, arribem o no a més centres laborals,
aconseguim que la gent ens percebi com un actor social confiable i que augmenti el nombre de
persones afiliades.

Per tant, ens cal disposar d’un pla i una estratègies comunicatives per fer-nos sentir el millor
possible. Per fer-ho, l’expertesa dels responsables de comunicació de cada espai, siguin sectorials,
federacions, territorials o òrgans nacionals, han de poder guiar-nos.

Hi ha dos elements que hem de construir per a ser percebuts de manera sòlida i positiva. D’una
banda, disposar d’una imatge corporativa i comunicativa unificada i, de l'altra, dissenyar i llançar
una campanya d’expansió continuada.

En aquest sentit la coordinació, en forma d’equip, de les persones responsables de comunicació a
tot el territori és essencial per dur a terme aquest repte. Així mateix les seccions sindicals, sectorials,
federacions i unions territorials gaudiran de l’autonomia corresponent d’acord amb els estatuts, el
seu àmbit d'actuació i els principis del sindicat.

Participació

L’altra tasca destacable per tal que les propostes, els debats i les decisions flueixin des de
qualsevol àmbit del sindicat és disposar d’uns òrgans àgils i representatius del tots els sectors i
territoris del país. El fet que els òrgans del sindicat funcionin de manera correcta, fluïda i
democràtica és un al·licient per fer front a la burocratització d’altres expressions sindicals i al mateix
temps ens permet recollir aportacions i expertesa del conjunt de l’afiliació per bastir una eina
realment forta, efectiva, útil i on flueixin les decisions de baix a dalt.

En aquest sentit s’esdevé també important consolidar els òrgans interns de participació i decisió,
tant les sectorials com les federacions o les unions territorials. El Secretariat nacional ha de convocar
abans del 1r de maig l’espai de decisió més important del sindicat entre congressos, el Consell
nacional, el qual tindrà com a un dels objectius prioritari escollir la comissió de garanties en la seva
segona reunió.

Així mateix el Consell, que es reuneix cada dos mesos, s’ha de trobar en cada sessió en un punt
diferent del territori, tant per descentralitzar les decisions com per acostar la participació arreu del
país.

Finalment, el sindicat crearà els mecanismes de participació adients emmarcats al Pla Integral
d’Igualtat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i masclistes, així com
d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi alguna tant dins del sindicat com als centres de
treballs on som presents.

4. Reforçar el procés català als centres de treball

El procés sobiranista va assolir fa dos anys el moment més àlgid i més proper a fer realitat la
República catalana, generant una dolorosa derrota a les estructures de l'Estat i al règim del 78 en
jornades com la de l'1-O o amb la vaga general del 3-0- Des d'aquell ja llunyà Octubre català, però,
l'independentisme ha pecat d'una manca d'estratègia compartida i d'un excés de tacticisme per part
d'alguns dels actors. De la mateixa manera, la vinculació entre les demandes socials i laborals com a
pota essencial per entendre la reivindicació republicana s'ha afeblit, donant prioritat a
posicionaments a la defensiva de tall antirrepressiu -i sense un relat compartit- o a un simbolisme
sense base pràctica.
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Aquesta manca de rumb com a moviment ha estat aprofitat per les forces del règim del 78 per
recuperar posicions i aplicar una estratègia similar a la ja exercida al País Basc i en altres moviments
d'alliberament, perseguint una fractura social entre independentistes i no independentistes que
blindi postures i condueixi a un empat permanent i a una crispació creixent entre blocs que
impedeixi que el republicanisme segueixi creixent i faci que el procés embarranqui. És la vella
estratègia de la ulsterització i que José María Aznar va avançar quan va avisar que abans es trencaria
Catalunya que Espanya. Moviments com el de Tabarnia són una paròdia explícita d'aquests
moviments.

Davant d'aquesta situació, les jornades exitoses de l'Octubre català mostren el camí a seguir, quan
la desobediència civil no violenta va servir com a eina per reivindicar i exercir drets que apel·laven a
consensos molt amplis, tant l'1-O (autodeterminació) com el 3-0 (drets civils). Aquesta és la via per
trencar el mur que vol erigir l'unionisme i que, a més, serveix per seguir enfortint la base social
republicana i guanyant terreny a l'Estat cap a la República catalana.

En aquest sentit, un dels pilars que l'independentisme ha d'explotar més és l'accent social i
progressista del seu discurs, expressat nombroses vegades pel Parlament i estavellat contra els
impediments d'un règim del 78 estancat en el passat d'un estat profundament conservador. No
només les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional són una evidència del fre que suposa
l'actual marc per desenvolupar drets i llibertats de tipus social, laboral, mediambiental, feminista o
de tot tipus, sinó que els diputats catalans també han evidenciat que hi ha un clar consens al nostre
país per derogar les darreres reformes laborals de PP i PSOE, la llei mordassa, la llei d'estrangeria o
l'article 135 de la Constitució, per tancar els CIE, per jubilar la monarquia, per fixar un salari mínim
digne adequat al cost de la vida català i als estàndards internacionals, per garantir per llei la dació en
pagament, per fer créixer les pensions segons l'evolució de l'IPC, o per impedir la liberalització
d'horaris comercials, entre d'altres temes.

La República catalana és un horitzó imprescindible per garantir un futur de benestar i justícia
social, una evidència no només retòrica, sinó plasmada en nombroses votacions. Cal deixar-ho clar
tants cops com es pugui com una via per assenyalar que la diferència no rau entre aquella gent
independentista i aquella unionista, com pretenen els dirigents del règim del 78, sinó que el conflicte
central és de classe. La pugna real no és identitària o nacionalista, com volen etiquetar-la les elits
immobilistes per impedir qualsevol avenç, sinó que el xoc és entre qui vol conquerir nous drets per
a la majoria i qui no, i la República és una eina valuosíssima per als primers.

Actuacions com a sindicat:

Per esquerdar l'estratègia unionista, per tant, la Intersindical-CSC ens comprometem a seguir
nodrint de discurs laboral i social el moviment independentista, fent que les nostres reivindicacions
siguin cada cop més acceptades i interioritzades pel conjunt d'actors republicans. Tal com hem
començat a fer, per exemple, a través de la plataforma Alcem-nos els dos darrers 1 de maig, quan
l'independentisme transversal va alçar també la bandera dels drets socials i laborals. Cal, però,
intensificar els esforços per analitzar i difondre els greuges que, com a treballadores i treballadors i
classes populars, comporta seguir a l'Estat i les potencialitats de la República catalana.

En aquest sentit, ens comprometem a elaborar una proposta de llibre blanc dels drets socials i
laborals de la República catalana, recopilant aquells vetos explícits exercits per l'Estat davant intents
de les nostres institucions per avançar socialment i laboralment, així com aquells consensos de país
que no es poden aplicar a causa de la cotilla autonòmica. Igualment, elaborarem una proposta
d'Estatut de les Treballadores i els Treballadors de la República catalana, per plantejar com es
podrien articular les relacions laborals en cas d'assolir la independència i quins nous drets es podrien
incloure d'entrada.
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De la mateixa manera, treballarem colze a colze amb altres entitats per traçar aliances i reforçar
el projecte republicà a nivell intern i extern. La Intersindical-CSC participarem a la Convenció
Republicana del Sobiranisme Progressista per buscar lectures i propostes compartides de futur amb
altres organitzacions socials, sindicals i polítiques per seguir avançant. També explorarem les
possibilitats de reactivar contactes amb sindicalistes d'altres organitzacions no estrictament
sobiranistes que han buscat espais per fer feina laboral amb accent republicà, com Sindicalistes per
la República o la Xarxa de Sindicalistes per la Independència que es va activar a l'entorn de l'1-O.
Igualment, atès que l'àmbit policial és un dels punts febles del procés català, intentarem obrir un
debat compartit amb el sindicat SegCat sobre el rol dels Mossos i el model republicà de seguretat,
des d'una òptica progressista i de blindatge de drets de la ciutadania. Finalment, intensificarem la
tasca a nivell internacional, participant en plataformes globals de sindicats per guanyar suports
externs i per contribuir a un model de justícia social i laboral arreu, sobretot a través de la Federació
Sindical Mundial i la Plataforma de Sindicats de Nacions Sense Estat, però també mirant d'establir
relacions bilaterals amb altres organitzacions.

Propostes per al moviment:

Pel que fa al conjunt d'actors republicans, cal que la Intersindical-CSC pressioni el Govern i les
institucions catalanes per tal que apliquin la màxima ambició social, laboral i fiscal en totes les lleis,
posicionaments i pressupostos, que el caràcter progressista dels i les representants de la ciutadania
no sigui merament retòric i es doni exemple, evidenciant que s'esgoten totes les cotilles per assolir
el màxim de drets, i enfrontant-se als lobbies i poders fàctics catalans si cal. En aquest sentit, els
comptes del 2020 seran una bona prova de foc en aquest sentit, analitzant-ne partides com les de
salut i educació, exigint la reversió plena de les retallades, però també amb la resta de lleis socials i
amb la necessària internalització progressiva dels serveis públics; això és que tots els serveis públics
siguin 100% públics.

En aquest sentit, cal que la repressió no ens aturi i que s'exerceixi la sobirania catalana per
defensar drets socials bàsics, malgrat el Tribunal Constitucional i altres òrgans judicials. Els drets de
la ciutadania no requereixen del beneplàcit de l'Estat per ser defensats i un ampli consens social
suposa per si mateix una legitimitat suficient per tal que les institucions siguin dignes de la sobirania
proclamada i que les classes populars en siguin les principals beneficiàries. En paral·lel, reclamarem
que es constitueixi un front polític i social català que pressioni per la derogació de les reformes
laborals, l'article 135 i altres greuges socials i laborals ja denunciats des de Catalunya per majories
rotundes. El nostre país ha de ser una punta de llança per la millora de la qualitat de vida del conjunt
de les classes treballadores i com un referent conforme és viable virar el nostre continent cap a
polítiques realment transformadores que superin el sistema capitalista i on la transició energètica
100% renovable ha de començar avui mateix.

Finalment, cal que el debat constituent iniciat recentment tingui la centralitat que es mereix, que
la implicació ciutadana per decidir el model de país i quins drets s'hi blindin conformi la base
estratègica per seguir avançant cap a la República catalana. Un debat constituent de base,
profundament social i que permeti definir un horitzó de benestar i d'avenços en tots els camps per a
les classes populars, amb un model d'ocupació estable i de qualitat, de producció respectuosa amb
el medi ambient fent ús de les millors tecnologies netes disponibles, i de drets civils plens per a tota
la ciutadania, independentment del gènere, orientació sexual, nacionalitat o altres variables. La
Intersindical-CSC, per tant, ens implicarem especialment en els debats que afectin al camp laboral,
obrint-los i promovent-los, per trencar un copmés el mur identitari amb què les elits pretenen frenar
el procés i evidenciar que aquest suposa una oportunitat per a la majoria que no podem deixar
passar.
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PONÈNCIA
ACCIÓ SINDICAL

L'acció sindical és la peça central i fonamental de tot sindicat. La defensa de les treballadores i els
treballadors i dels seus drets, i la pugna per un avenç en les condicions de benestar i dignitat, per
davant de l'assot constant del gran capital a la vida humana i el medi natural, són la raó de ser
nuclear de les organitzacions sindicals. Aquesta lluita, però, pot prendre diferents rostres i, des de la
Intersindical-CSC, fa anys que som crítics amb al deriva cap al pactisme i la concertació social
característics dels sindicats majoritaris al nostre país, per bé que l'escassa representativitat ens
impedia protagonitzar a gran escala una opció sòlida que erigís una alternativa al model sindical
hegemònic que entén el pacte com a finalitat i que actua com una subhasta contínua de drets socials
i laborals.

El creixement continuat de la Intersindical-CSC en el recent cicle, però, permet i reclama la fixació
de les bases d'una proposta sindical pròpia amb aspiracions de majoria i que marqui distància amb
el model exercit quasi sense oposició per CCOO i UGT a Catalunya i bona part dels Països Catalans. El
nostre pes a nivell sindical és encara limitat, però és des d'aquest moment, amb perspectives de
creixement clares i amb un arrelament cada cop major al territori i en diversos sectors, que cal
clarificar com han de ser els pilars d'una acció sindical diferenciada, de contrapoder i de conquesta
de drets.

Malgrat que ja fa temps que el sindicat és crític amb el model del pactisme social -entès no com
la negociació col·lectiva en si mateixa, sinó com a la institucionalització per dalt de la concertació per
part del triangle sindicats-patronals-Estat i com a blindatge de la pau social a porta tancada i sense
mobilització- i que les nostres seccions sindicals, delegades i delegats exerceixen un rol més
combatiu en els centres on som presents, cal reconèixer que el creixement mediàtic recent i part de
les noves incorporacions responen al paper actiu com a organització republicana en el món laboral,
acostant la reivindicació de la independència als llocs de treball quasi en solitari. També davant
d'aquests/es activistes que se'ns han acostat o que han començat a simpatitzar amb la Intersindical-
CSC en el marc del procés sobiranista, és important oferir un discurs i praxi sindical que, a més
d'enarborar l'estelada, suposi una esmena a la totalitat a la submissió sindical hegemònica i aposti
per una ofensiva que guanyi terreny en la pugna amb el capital.

Les experiències sindicals exitoses del nostre entorn han incorporat tant les reivindicacions
d'alliberament nacional com una desacomplexada estratègia de contrapoder i mobilització,
nítidament sociopolítica i de classe, que impugna la deriva de CCOO i UGT. Les treballadores i els
treballadors han valorat el caràcter combatiu dels sindicalismes nacionals basc i gallec fins al punt
de dotar-los d'una representativitat superior a la de les formacions polítiques sobiranistes dels
respectius països. I aquestes organitzacions sindicals han correspost a la confiança demostrant que,
efectivament, la confrontació és l'eina més útil per frenar la pèrdua de drets i conquerir-ne de nous.

La Intersindical-CSC porta també a l'ADN aquest doble combat per la independència dels Països
Catalans i per una societat justa i igualitària amb un treball digne i de qualitat, des d'una actuació
decidida que defuig la submissió. Ara toca refermar-ho en una organització cada cop més forta i
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representativa. Per fer-ho, analitzarem el procés de consolidació del marc hegemònic de pactisme
social, des de la Transició, i les seves característiques al nostre país i al conjunt de l'estat espanyol;
detallarem les alternatives teoritzades i aplicades per altres sindicats nacionals de referència com
ELA, LAB i CIG; i proposarem un decàleg d'acció sindical per a la Intersindical-CSC que guiï les nostres
actuacions als centres de treball i que vetllarem per anar implementant, a mesura que la
consolidació de l'organització ho permeti.

1. El pactisme social: un model fracassat

La classe treballadora catalana va aconseguir fa un segle, després d'una valenta i desacomplexada
lluita amb l'epicentre a l'empresa coneguda popularment com la Canadenca l'última reducció de
jornada que ha conquerida fins ara. Les 40 hores setmanals segellades després de setmanes de
vagues i mobilitzacions en el marc d'una precària llibertat sindical van ser l'última victòria obrera en
relació al repartiment del temps de treball i de vida. Des de llavors, un cop reconquerida aquesta
situació després del franquisme, les 40 hores setmanals han semblat inamovibles i un llistó
impossible de superar per al sindicalisme majoritari -sense tenir en compte tots els casos en què
aquest topall no es respecta-. De fet, com a eco també d'aquella històrica vaga, les classes
treballadores van arrancar el dret a la jubilació als 65 anys, un altre èxit que no només no s'ha
superat, sinó que el retrocés en aquest camp, en forma de retard de l'edat de jubilació amb l'aval del
sindicalisme majoritari, ja és una realitat des de fa uns anys.

Si bé és cert que les treballadores i els treballadors han esgarrapat el darrer segle victòries en
altres àmbits -com el dret a les vacances-, no és difícil de constatar com la història recent del
moviment obrer s'ha caracteritzat, des de la Transició espanyola, per una pèrdua constant de drets
en tots els àmbits, perdent llençols a cada bugada. Cada reforma legal -laboral, de pensions o d'altres
àmbits vinculats- significa una nova derrota davant la qual el sindicalisme majoritari es mostrava
dòcil, es posava de perfil o, en el millor dels casos, liderava respostes totalment ineficaces. Els cops
que s'ha aconseguit frenar alguna mesura són molt limitats, mentre que les situacions en què, més
enllà del mer resistencialisme, s'han protagonitzat ofensives per avançar en drets, han estat quasi
inexistents i de poc calat. Mentre, les millores tecnològiques i organitzatives han beneficiat cada cop
més el capital, amb beneficis a l'alça gràcies a que el creixement econòmic -i l'esgotament dels
recursos naturals- han anat sempre per davant de lesmillores salarials, les quals, des de bon principi,
van deslligar-se de l'evolució de la inflació real amb el beneplàcit dels grans sindicats. La pèrdua de
poder adquisitiu per a la majoria i el drenatge de beneficis a les butxaques del capital han estat una
constant de les darreres dècades.

El rol cada cop més moderat, institucionalitzat i allunyat de les classes populars del sindicalisme
majoritari ha provocat que la centralitat de la lluita social es desplaci progressivament cap a altres
organitzacions i moviments socials, al contrari del que ocorria a finals del franquisme, quan el
moviment obrer ostentava gran part del protagonisme -cosa que ha contribuït també a que les
demandes laborals siguin cada cop menys centrals i que la pugna treball-capital quedi arraconada
enfront d’altres reivindicacions.

El 15-M va suposar una impugnació no només als grans partits, sinó també al sindicalisme
hegemònic, que va quedar en fora de joc, però més recentment el procés català, els pensionistes, el
feminisme, l'ecologisme -sobretot juvenil- o els armilles grogues són altres exemples de moviments
a Catalunya o al seu entorn que reeixien sense necessitat de dependre d'unes organitzacions que fa
escasses dècades eren el punt de trobada i impuls de les classes populars i aliades necessàries de
bona part de les lluites socials. Davant d'això, en lloc de ressituar-se en aquest nou espai més
horitzontal i amb idees renovadores, CCOO i UGT van impulsar la Cimera Social, junt amb les entitats
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igualment més institucionalitzades i van oferir suports molt puntuals als nous espais, com amb la
ILP de la PAH pel dret a l'habitatge.

Una de les principals contradiccions que afronten els grans sindicats davant moviments que
impugnen els pilars de l'Estat i del règim del 78 és que els sindicats mateixos formen part estructural
d'aquest estatus quo en qüestió. Fins al punt que reben unes contraprestacions econòmiques
notables per participar de la seva estabilitat a través dels mecanismes formals i informals del diàleg
social, col·laborant en determinats espais de codecisió junt a la patronal i les administracions,
gestionant determinats serveis públics o optant a subvencions de qualsevol àmbit per a projectes
diversos -a banda de les ajudes reglades segons representació.

La dependència econòmica de les institucions públiques, de fet, és un dels llasts dels grans
sindicats que identifiquen bona part de les anàlisis sobre aquesta qüestió. Aquests sindicats han
anat substituint progressivament les garanties internes de supervivència per les externes, així com
la capacitat dels sindicats més representatius per prendre decisions en polítiques públiques ha
reforçat el seu suport, reconeixement i finançament institucional. Aquesta situació els fa
dependents de la concertació social i indefensos davant de les amenaces de retirada o
desinstitucionalització. Això els porta a una “conducta cooperadora i responsable” en què, malgrat
que aparenten que participen en la presa de decisions polítiques, en realitat la necessitat de
cobertura financera els exigeix no qüestionar-les i, per això, avalen mesures antisocials o les
responen amb tímides i porugues protestes.

Una altre aspecte derivat d'aquest model sindical és que els èxits -o les conseqüències, per ser
més realistes- de la negociació col·lectiva, en general, no depenen tant del nivell d'afiliació,
organització o mobilització sindical, sinó dels acords entre cúpules -sobretot, a nivell macro-, les
quals estan legitimades per segellar pactes des d'un despatx que després seran d'aplicació a tota la
plantilla d'una empresa, d'un sector, d'un territori o del conjunt de la classe treballadora. Això
provoca que els nivells de mobilització siguin reduïts i que la ciutadania no vegi la necessitat
d'implicar-se en un sindicat -excepte per problemes molt particulars o quan s’entenen com a gestors
de serveis.

En la darrera enquesta de qualitat de vida en el treball en què es demanava per l'afiliació sindical,
del 2010, s'hi indicava que tan sols el 19% de les treballadores i els treballadors de l'Estat formaven
part d'un sindicat, malgrat que un 65% tenien representació sindical al seu lloc de treball i el 90%
estaven coberts o cobertes per la negociació col·lectiva, en algun nivell. En canvi, als països
escandinaus, el percentatge d'afiliació sindical ronda el 66%, mentre que, als anglosaxons, supera el
30%. Posant la lupa en Catalunya, a més, l'afiliació encara és més irrisòria i, segons la mateixa
enquesta, és el tercer territori on n'hi ha menys, el 12,6%, només per davant de Múrcia i Madrid. En
canvi, entre els territoris amb més afiliació s'hi troben, a més d'Astúries (amb molta tradició obrera
en l'àmbit miner, entre d'altres), països com Galícia (23,2%) o el País Basc (22,1%), on hi ha
implantat un sindicalisme nacional i combatiu fort:

Astúries 31,4%
Cantàbria 23,2%
Galícia 23,2%
País Basc 22,1%
País Valencià 20,5%
Castella i Lleó 20,4%
La Rioja 20,1%
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Si s'analitzen dades més recents -però igualment menys representatives- dels baròmetres
ordinaris del CIS, els quals demanen per l'afiliació en organitzacions sindicals o empresarials -en les
segones, però, la xifra d'afiliats és limitada i distorsiona poc-, les xifres són similars. En la mitjana
dels darrers cinc anys, Catalunya és el quart territori amb menys afiliació sindical (12,6%), només
per davant de les Illes Balears, Castella-la Manxa o les Canàries, mentre que el País Basc torna a
situar-se al capdavant, en segon lloc (27%), per bé que Galícia cau diverses posicions. En aquest cas,
el CIS també pregunta sobre si es participa de forma activa en aquestes organitzacions, qüestió en
la qual el percentatge encara cau més, fins al 5,9% en el cas català -al País Basc, frega el 14%-:

Territori Afiliació Participació activa
Cantàbria 27% 9,5%
País Basc 27% 13,8%
Extremadura 23,3% 11,7%
La Rioja 22,2% 13,9%
Castella i Lleó 21,3% 9,4%
Astúries 17,2% 3,3%
Navarra 17% 8%
País Valencià 16,1% 7,2%
Aragó 15,9% 6,9%
Múrcia 15,3% 6,7%
Galícia 14,3% 7.9%
Madrid 14% 6,2%
Andalusia 14% 5,4%
Catalunya 12,6% 5,9%
Canàries 11,6% 5,6%
Castella-La Manxa 11,4% 4,8%
Illes Balears 10,2% 4,8%

Castella-La Manxa 19,4%
Aragó 18,9%
Extremadura 18,8%
Navarra 18,5%
Illes Balears 17,4%
Canàries 15%
Andalusia 13,5%
Catalunya 12,6%
Madrid 11,8%
Múrcia 10,3%

A nivell estatal, a més, l'enquesta determinava que estaven afiliades sobretot aquelles
treballadores i treballadors més estables, amb certa antiguitat, contractes indefinits i a temps
complet, del sector públic... Es tracta, per tant, d'aquelles persones que ja tenen una situació més
estable i amb més cobertura derivada de les particulars condicions laborals, mentre que les
treballadores i els treballadors més precaris, les que més necessitarien la protecció d'un sindicat, no
s'hi acosten tant. Així mateix, quasi no hi havia representació sindical en les empreses petites, on
sovint les condicions són també més penoses.

Altres mancances del sindicalisme majoritari que assenyalen les anàlisis sobre l'actual model
sindical són la impossibilitat d'articular una estratègia radical coherent, per la manca d'experiència
i d'organitzacions radicals que serveixin d'inspiració. El diàleg social, d'aquesta manera, estigmatitza
de forma creixent la confrontació -com en la resta d'àmbits de lluita- i fa que les treballadores i els
treballadors acabin identificant el capital no ja com el rival, sinó com la “contrapart”, buscant amb
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ella una “cooperació competitiva”. Això incrementa la incapacitat posterior per identificar com a
actor unitari les classes treballadores o per encarar mobilitzacions per conquerir drets. En el millor
dels casos, les escasses concessions s'obtenen per la retòrica por a organitzar vagues o
mobilitzacions, no tant pel fet que efectivament després es facin. I això acaba desmobilitzant, ja que
desacostuma la plantilla de la necessitat d'implicar-se en la lluita sindical de base.

Altres limitacions de les organitzacions són la creixent burocratització, amb un distanciament
cada cop major entre bases i direcció; una històrica subordinació a determinats partits germans -
malgrat que aramenys accentuada que fa uns anys-; l'apel·lació a un discurs històric que fa referència
a un passat gloriós i que serveix de “coartada per bloquejar el canvi”; determinades pràctiques
desideologitzades que situen els sindicats al costat dels interessos del capital -com quan CCOO i UGT
contribueixen a la privatització de la seguretat social, incentivant que part del salari s'aboni en forma
d'aportacions a plans de pensions privats-; o casos de frau i corrupció de les seves cúpules o
representants -en els consells d'administració de les caixes, en la negociació d'EROs o en la gestió de
cursos de formació, entre molts altres.

En tot cas, no tot és culpa de les organitzacions sindicals majoritàries, sinó que els governs i les
patronals també tenen estratègies clares per debilitar el sindicalisme a les quals CCOO i UGT no s'hi
han sabut contraposar. En són bons exemples els intents per acabar amb els llaços comunitaris del
sindicalisme; el discurs hegemònic conforme tothom forma part de la classe mitjana en detriment
de les classes treballadores; la legislació punitiva contra la llibertat sindical i el dret a vaga -sobretot
vers els sindicats més combatius-; el debilitament del sindicalisme d'empresa per afavorir els acords
de cúpules; els canvis en el model productiu, amb privatitzacions, subcontractacions o
externalitzacions, per precaritzar les condicions laborals i fragmentar les treballadores i els
treballadors; les reformes per limitar la ultractivitat dels convenis i, a la vegada, facilitar el
despenjament del conveni i els acomiadaments col·lectius...

Ja sigui per les pròpies derives i errors dels grans sindicats o pels atacs externs i canvis legislatius
que els fan menys útils, la imatge del sindicalisme en general s'ha degradat progressivament i afecta
totes les organitzacions d'aquest àmbit, sovint sense distingir entre aquells que avalen el model del
pactisme social o aquells que, des de la humilitat de la nostra força, l'impugnem i apostem per un
model de contrapoder. Això ens obliga a doblar els esforços per visualitzar-nos com una eina útil i
diferenciada respecte CCOO i UGT. En la darrera dècada, de fet, els catalans no han puntuat mai amb
una nota superior al 4 els sindicats, en els baròmetres del CEO i, malgrat que hi ha hagut certa
recuperació els darrers anys, aquestes organitzacions han obtingut un 49,5% de suspensos per tan
sols un 41,9% d'aprovats, aquest 2019, situant-se per darrere de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
en valoració:

Any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nota 4 3,5 3,2 3,1 3 3,5 3,6 3,3 4 3,6 3,9

Algunes de les receptes per millorar la imatge i utilitat dels sindicats, a banda de no repetir els
errors comesos fins ara pels majoritaris, passa per implementar una nova estratègia transformadora
des del “lloc” on el treball pren cos organitzat, en la seva realitat social i nacional, acostant les
decisions i la lluita a les empreses i a les reivindicacions comunes del país. Així mateix, caldrà molta
pedagogia i construir un nou relat, dotant-nos d'eines d'anàlisi i propostes pròpies i amb prestigi;
una profunda tasca per desmantellar l'objectiu central del capital d'esborrar el sentiment de classe;
superar els anacrònics dèficits estratègics i organitzatius per dibuixar un nou sindicalisme del segle
XXI, adaptat a la nova realitat productiva i laboral, i amb voluntat de transformar-la, explorant
alternatives com la cogestió o la recuperació de fàbriques en forma de cooperatives; la defensa
d'idees innovadores com l'aplicació del salari mínim català de referència, la persona delegada
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d'igualtat, mesures de conciliació i corresponsabilitat, topalls salarials interns o mesures pròpies de
l'economia del bé comú que promoguin i incentivin les bones pràctiques laborals, socials,
ecològiques i ètiques, per exemple, a través d'un etiquetatge explícit o mesures fiscals; o obrir-se a
esdevenir una eina útil per al gruix de la ciutadania, més enllà de la pròpia afiliació, en la mesura que
la pròpia estructura ho permeti -el telèfon gratuït de L'Eina per resoldre dubtes a la ciutadania sobre
les darreres vagues generals n'és un exemple innovador i útil.

2. La construcció del model sindical espanyol

La consolidació i institucionalització del diàleg social com un dels pilars del règim del 78 no ha
estat un procés lineal o planificat, ni va ser viscut en tot moment per CCOO i UGT amb la mateixa
unitat hermètica que mostren ara, per bé que enfonsa les seves arrels en el moment en què tot
l'estatus quo va estructurar com havia de ser l'estat espanyol posterior al franquisme. Durant la
transició espanyola, van començar a esbossar-se les bases del model sindical actual, en uns
moments de crisi econòmica -la qual va durar bona part de les dècades dels 70 i els 80-, amb tensions
inflacionàries importants i incertesa política notables que, pel que fa als grans poders de l'Estat -en
especial, el polític i l'empresarial-, exigien estabilitat a qualsevol preu. Un preu el llistó del qual, en
tot cas, els grans sindicats van situar molt avall.

I això que, a mitjans dels 70, la lluita obrera i la necessitat del govern espanyol de passar pàgina
del franquisme va permetre al sindicalisme arrancar nombroses concessions a través de continuades
mobilitzacions. Un augment continuat dels salaris per damunt de la inflació, els 25 dies de vacances
anuals, la jornada de 44 hores o la pràctica prohibició de l'acomiadament lliure en van ser alguns
exemples notoris, però aquesta etapa va durar poc, escassament dos anys, fins que CCOO i UGT van
beneir els Pactes de la Moncloa (1977), a partir dels quals els sindicats van passar a negociar els
salaris a partir de la previsió de l'IPC i no en base a l'IPC de l'any anterior, cosa que va provocar que
els increments quedessin sempre per sota de la inflació real, amb la conseqüent pèrdua continuada
de poder adquisitiu. La implicació dels grans sindicats en l'estabilitat de l'Estat -i la connivència
d'aquesta amb els interessos del capital, com en el cas del control dels preus- va comportar que, a
canvi de la consolidació progressiva de la representació i el poder sindical, la negociació de cúpules
restés pes a la conflictivitat de base -es van passar de 16 milions d'hores no treballades per vagues a
l'Estat, el 1979, a 5 milions, el 1981.

Els sindicats, des de bon principi, van optar per una creixent institucionalització, lligant als seus
interessos als dels grans partits i a la futura Constitució. El primer en desmarcar-se, però, va ser UGT,
que el 1979 va trencar amb CCOO i va començar a tancar acords unilateralment amb la CEOE, fent
miques la unitat sindical dels anys anteriors. Poc més tard, el 1981, CCOO s'hi va afegir i, mesos
després del 23-F, va segellar un nou acord estatal que avalava la limitació de l'increment salarial, en
línia amb la política del govern espanyol -i de les exigències dels colpistes, crítics no només amb el
procés autonòmic, sinó també amb algunes de les conquestes de les classes treballadores-. Entre
1980 i 1986, els sous van frenar el creixement i, com pretenia l'executiu central, es va limitar la
inflació -menys que els salaris-, però no l'atur, que seguia a uns nivells inusualment alts a Europa.

Les contrapartides a aquestes renúncies venien en forma d'una creixent estabilització de la
participació sindical -especialment de les grans centrals- i una intervenció en alça en les polítiques
públiques. Sindicats i Estat es fonien cada cop més i cada acord consolidava UGT i CCOO a nivell
intern i en presència pública. L'Estatut dels Treballadors del 1980, amb el suport d'UGT, consolidava
la doble representació sindical, però també la flexibilització de les relacions laborals, i diferenciava i
atorgava més drets als sindicats més representatius -amb 10% de representació a nivell estatal o
15%, a nivell autonòmic-. L'Acord Nacional sobre Ocupació del 1981 reconeixia el patrimoni sindical
i les subvencions derivades d'aquest, així com el desenvolupament de diferents contractes temporals
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i de formació. La Llei Orgànica de Llibertat Sindical del 1985 va permetre a CCOO i UGT participar en
la negociació col·lectiva de qualsevol conveni sectorial, fos quina fos la seva representativitat, mentre
l'Estat es comprometia a seguir contribuint al seu finançament directe i indirecte a través de
compensacions per participar en les institucions públiques.

En les eleccions sindicals de 1982, UGT i CCOO van passar de sumar el 56,3% dels delegats i
delegades de l'Estat al 70,1%. Al mateix temps, però, l'Estat passava a ser -junt amb França- l'estat
europeu amb menor afiliació sindical, atès el model de delegació de la negociació, cada cop més a
nivell estatal, lluny de l'empresa. Les progressives reformes laborals augmentaven la precarietat,
mentre el model sindical, sobretot representatiu unitari, desincentivava lamobilització. UGT actuava
de pota sindical del govern del PSOE, però aquesta situació va canviar a partir del 1987, amb la crisi
ja superada -però amb un atur encara elevat- i després que aquest sindicat veiés que perdia terreny
en favor de CCOO a la gran empresa. La unitat sindical i cert reflux de les reivindicacions van obrir la
porta a una exitosa vaga general el 1988, augments salarials per damunt de l'IPC per primer cop en
anys i a un increment de l'afiliació sindical -sobretot al sector públic, però també als serveis.

Aquesta situació, però, va durar poc, concretament fins al 1993, moment en què, ja sense volta
enrere, CCOO i UGT van frenar novament la conflictivitat laboral, amb unes toves respostes a les
successives reformes laborals del PSOE, malgrat que aquestes suposaven uns atacs sense
precedents en els drets laborals, amb mesures austericides per entrar a la Comunitat Econòmica
Europea. L'interès d'estat tornava a pesar massa en els grans sindicats, que el 1994 van firmar el
Pacte de Toledo per reformar la seguretat social. Des de llavors, el model de concertació social ja es
va blindar, sense fissures, i les debilitats estructurals de CCOO i UGT es van consolidar: escassa
capacitat mobilitzadora, limitat sentiment de classe, pèrdua de pes del sector industrial i
progressiva terciarització -amb més dificultats per fer-hi sindicalisme-, burocratització i hipertròfia
de treballadors/es en les àrees de gestió i administració del propi sindicat, una creixent verticalitat,
representació centrada en les treballadores i treballadors més estables -fins i tot, càrrecs intermedis-
, una conversió accelerada en empreses de serveis, implicació excessiva en les institucions, uns
notables deutes amb els bancs i dependència econòmica de les administracions públiques.

Com ocorria a Europa des de feia uns anys, el sindicalisme de l'Estat ha anat virant cap a unmodel
basat en la negociació sobretot a nivell d'empresa -després de centralitzar-la per superar l'etapa
mobilitzadora-, un menor pes de les reivindicacions polítiques, una activitat fiada al diàleg social,
uns dirigents poc ideològics, unitat sindical plena entre els grans sindicats, i reivindicacions quasi
sempre a la defensiva i sense capacitat de reclamar nous drets. Aquest consolidat model de
concertació social no es va esquerdar ni amb l'arribada al govern espanyol de la dreta més
conservadora i neoliberal del PP, el 2011, fins al punt que, després d'un primer any convuls, CCOO i
UGT no han convocat cap vaga general des de 2012, malgrat totes les retallades de drets, l'antisocial
sortida de la crisi i l'esquarterament de les mínimes garanties laborals i sindicals encara vigents.

Pel que fa a Catalunya, Generalitat i grans sindicats i patronals hi han plasmat un calc de la
concertació social estatal però en forma de vulgar paròdia, a causa de les escasses competències en
treball del Govern. La institucionalització de les delegacions catalanes de CCOO i UGT, doncs, és
similar, amb la intencionalitat declarada de dibuixar un marc català de relacions laboral que, en
realitat, no té cap tipus d'autonomia respecte el marc estatal i en el qual tan sols es fan poc més que
tasques d'assessorament a les administracions i estudis sense possibilitat d'incidència real -ni tan
sols de reivindicació!-. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya o el Consell de Relacions
Laborals en són bona mostra. I malgrat la nul·la incidència d'aquest esquelet de concertació social de
cara a la galeria, les contraprestacions rebudes per CCOO i UGT per a la representació institucional
són ben generoses, de més de 25 milions per central, el 2009, segons la Sindicatura de Comptes,
només tenint en compte allò abonat per part de la Generalitat, les diputacions de Barcelona i
Tarragona, i l'Ajuntament de Barcelona.
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En aquest marc de pactisme social teatralitzat, les delegacions catalanes de CCOO i UGT
subscriuen periòdicament un Acord Interprofessional de Catalunya amb Foment, Fepime i Pimec que
ve a ser pocmés que una acceptació acrítica a Catalunya dels acords dels sindicats i patronals a nivell
estatal, com a eina per traslladar-hi també la pau social sense tenir en compte les característiques
pròpies del país, com un cost de la vida més elevat o una terciarització més profunda que condemna
una quart part de la ciutadania a situar-se en risc de pobresa o d’exclusió social. El darrer acord,
firmat el setembre de 2018, i amb vigència fins al 2020, es fa seus els limitats acords d'increments
salarials pactats per les cúpules estatals, potencia la contractació a temps parcial, acata la caducitat
dels convenis i la possibilitat de despenjament, aprofundeix en la flexibilitat laboral i promou el
pagament de part del salari en forma de contribucions a plans de pensions privats, entre d'altres
aspectes. En cap moment no aposta tampoc per reformes perquè la Generalitat assumeixi noves
competències enmatèria laboral ni preveu aplicar per la via del pacte legislació tombada pel Tribunal
Constitucional, com els articles de la llei d'igualtat efectiva de dones i homes relativa als centres de
treball.

3. Alternatives nacionals i de classe existents i exitoses

El model sindical hegemònic als Països Catalans, amb moltes similituds amb el de països de
l'entorn, no és l'únic possible. Nombroses organitzacions han impulsat arreu noves fórmules
sindicals exitoses que han recuperat la voluntat transformadora i de contrapoder, i han vetllat per
adaptar-se a les noves casuístiques del model productiu que s'ha anat imposant. Les anàlisis
d'aquestes experiències identifiquen com alguns dels seus elements comuns l'estructura d'una
organització amb major participació interna, transparència i consultes a l'afiliació; més pes de la
retenció de comptes i d'un codi ètic; major autonomia financera respecte les administracions
públiques; limitació de la concertació en aquells àmbits realment útils i no per sistema, per evitar la
institucionalització; l'exercici d'un sindicalisme en xarxa amb els moviments socials; exploració de
fórmules d'organizing en sectors menys regulats per unir forces; un major pes de la formació
sindical; i esforços centrats en les actuacions a les pimes, malgrat la dificultat per establir-s'hi.

Així, alguns d'aquestes aportacions destacades coincideixen en transformar les prioritats
sindicals, massa sovint encarades a blindar els drets de la plantilla estable que pel fet de ser-ho
resulta més protegida, i doblant els esforços per donar resposta a les noves treballadores i
treballadors més precàries -en petites empreses, temporals, subcontractacions, falsos/es
autònoms/es, becàries i becaris i altres contractacions en pràctiques...-. D'altres van encarats a
deixar d'entendre la negociació col·lectiva entre dues parts en igualtat -formant part totes dues de
l'estructura de l'Estat i amb coincidència d'interessos- per tornar a posar sobre la taula el conflicte
de classes i l'opressió d'una sobre l'altra, i la mobilització com a eina imprescindible per equilibrar la
balança. Finalment, però, també guanya rellevància un canvi de formes de fons, amb el caràcter ètic,
transparent i participatiu com a bandera, de forma anàloga al que inicialment es va conèixer com a
nova política, la qual buscava oferir una imatge de pràctiques diferenciades dels partits antics, de
connivència amb el frau i el poder, i dels privilegis dels seus dirigents.

En aquest sentit, sindicats alternatius amb un model sindical similar al nostre i existents a
Catalunya posen l'accent en la necessitat que el gruix dels delegats i delegades transmetin valors
com els de l'honradesa, el compromís i la solidaritat, així com implementen garanties com un control
de les hores d'alliberament, per evitar-ne l'ús per a temes personals. Així mateix, subratllen l'aposta
per l'acció directa i no mediada de caràcter no violent, com amb accions cíviques, manifestacions,
boicots o vagues, així com l'exigència i participació de les bases en la negociació col·lectiva. És un
model amb què, a nivell d'empresa, la Intersindical-CSC s'hi sent identificada, per bé que alguns
missatges excessivament radicalitzats a nivell retòric o la manca d'un element aglutinador
sociopolític que el faci connectar amb àmplies capes de la ciutadania i, lligat amb això, les
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complicacions per articular un discurs nacional coherent dificulten que les opcions minoritàries
hagin aconseguit fins ara superar el sostre de vidre de l'espai alternatiu per passar a disputar
l'hegemonia sindical en un terreny de joc ja d’arrel desigual.

En canvi, sí que hi ha diversos casos d'èxit pel que fa a l'enderroc de l'aparentment infranquejable
centralitat de CCOO i UGT, els quals es donen bàsicament al País Basc, on ELA (41%) i LAB (19%)
ostenten la majoria sindical; Navarra, amb ELA (23%) i LAB (16%) com a sindicats representatius i
en creixement; i a Galícia, amb CIG (30%) empatada amb UGT com a primera força sindical. En tots
els casos, el sindicalisme nacional i de classe comparteix un model similar que combina la
reivindicació independentista amb la denúncia del marc de concertació social. Un exemple de
l'aposta per la confrontació és que, en els últims quatre anys més durs de retallades de drets (2009-
2013), el sindicalisme nacional basc va convocar sis vagues generals, a banda de les dues impulsades
per CCOO i UGT. Com s'ha vist anteriorment, la taxa d'afiliació sindical al País Basc -i segons
l'enquesta més específica, a Galícia- és clarament superior a la mitjana estatal i, sobretot, a la
catalana, i el model capitanejat per ELA, LAB i CIG condueix també a una major conflictivitat laboral,
amb més vagues i treballadores i treballadors secundant-los, com es pot veure en la ràtio següent

Territori Jornades no treballades per
cada 1.000 treballador/es

Jornades no treballades

País Basc 469,7 362,957
Galícia 388,7 325,704
Madrid 340,3 852,563
Catalunya 308,6 829,218
Navarra 218,2 50,028
Astúries 165,8 52,733
Múrcia 122 57.215
Aragó 110,5 50.188
Andalusia 75 173.898
País Valencià 66,5 106.485
Cantàbria 66,5 13.191
Castella i Lleó 65,2 50.961
Castella-La Manxa 52,1 32.046
Extremadura 41,9 12.692
Canàries 36,8 26.002
La Rioja 22 2.296
Illes Balears 21,7 9.914

I aquesta lluita té fruits. No només la ciutadania reconeix l'esforç i s'afilia més, sinó que els
resultats són que aquests tres territoris se situen entre les quatre primeres posicions pel que fa
autonomies onmés ha crescut el salari mig entre 2008 i 2017, segons l'enquesta d'estructura salarial
de l'INE, tots ells per sobre del 10%. A Catalunya, per contra, tan sols s'ha incrementat en aquest
període un 7,7%:

Navarra 12,8%
Galícia 12,8%
Múrcia 12,7%
País Basc 10,4%
Cantàbria 9,9%
Canàries 9,3%
Astúries 8,3%
Illes Balears 8,1%
Castella i Lleó 8,1%
País Valencià 7,9%
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- Característiques específiques del model sindical d'ELA:

El primer sindicat basc es defineix com un sindicat de contrapoder, de conflicte i de vagues, un
element aquest últim sobre el qual hi posa molt l'accent, motiu pel qual disposa d'una caixa de
resistència capaç de donar cobertura a llargues reivindicacions en sectors precaris -de fins a onze
mesos en el manteniment de carreteres, però també en residències geriàtriques i serveis
externalitzats, en el sector de la neteja...-. Entén que el diàleg social i la negociació d'elits només
contribueix a desmobilitzar i, per això, ha renunciat a la presència en meses institucionals de
concertació social -com la de formació professional-, en considerar-les una pèrdua de temps -i tan
sols una via d'altres sindicats per cobrar subvencions, a les quals ha renunciat.

Amb un rol de lideratge polític reforçat els darrers anys i havent trencat la complicitat que va tenir
amb el PNB fa temps, posa en valor el caràcter de sindicat autònom. Pel que fa a l'estructura, té
presència molt descentralitzada -amb un responsable de la federació de serveis i assessorament
jurídic territorialitzats-, per garantir arrelament i el treball per a l'organització dels sectors més
precaris, i entén l'empresa com un espai estratègic a prioritzar, acostant-hi la mobilització, la lluita i
la negociació. En aquest sentit, atorga molta importància a fer de les seccions sindicals la base de
l'acció sindical, des d'on estendre les actuacions, ja que considera que, allà on hi ha seccions fortes,
creix l'afiliació, la representació, la formació, la negociació col·lectiva i la implicació en òrgans
superiors, però també serveix per salvar dificultats en la negociació -a causa de la subcontractació,
la dispersió de centres de treball, la diversitat d'empreses d'un grup...

A nivell organitzatiu, la importància per la feminització del sindicalisme ha portat a aprovar
resolucions contra el patriarcat sindical, impulsant canvis en el funcionament per implementar un
model més feminista i incentivar la participació i lideratges femenins. L'estudi de noves pràctiques
sindicals per acostar-se a sectors precaris, de fet, ha centrat bona part de la feina de la seva fundació,
assenyalant com a opcions ja assajades a altres països un sindicalisme en xarxa -més informal- en
aquests àmbits o l'impuls de campanyes sobre polítiques transversals a nivell comunitari -a
Austràlia, per exemple, amb reivindicacions entorn el salari mínim.

Catalunya 7,7%
Extremadura 7,7%
La Rioja 7,5%
Madrid 7,2%
Aragó 6,7%
Castella-La Manxa 6,6%
Andalusia 6,3%

- Característiques específiques del model de LAB:

Definit com un sindicat independentista i socialista, LAB aposta per augmentar la conflictivitat
per desencallar negociacions i per aconseguir acords més favorables, i considera indispensable la
lluita i el rol de contrapoder i confrontació per canviar la correlació de forces en el conflicte capital-
vida. També es defineix com a ecosocialista i defensa que una major producció no és imprescindible,
sinó que cal fer la socialment necessària i avançar en un major repartiment de la riquesa.

Darrerament, s'ha fixat com a objectiu acostar-se a pensionistes, feministes, joves, gent migrada,
desocupats/des, falsos/es autònoms/es i altres sectors històricament més allunyats del
sindicalisme, i entre les màximes de l'acció sindical, hi té evitar corporativismes i individualització
de les relacions laborals, situar com a prioritat l'estabilització dels treballs temporals i evitar altres
fórmules de desigualtat en la plantilla -com dobles escales salarials o subcontractes-; incrementar
les mobilitzacions i compartir la informació amb el conjunt de les implicades i implicats; treure
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lluites al carrer, per socialitzar-les i implicar cotes més grans de la ciutadania; i, malgrat que defensa
la vaga com a eina -també disposa d'una caixa de resistència, l'accés a la qual ha flexibilitzat
recentment-, assenyala que té limitacions -en petites empreses, persones precàries, serveis mínims
abusius...- i que cal imaginació per pensar alternatives com mobilitzacions més generalistes,
confluència de lluites, organitzar usuàries i usuaris, fer enquestes...

Malgrat que és un sindicat vinculat a l'esquerra abertzale, es defineix com a autònom davant
qualsevol partit, institució o grup de pressió, ja que pren les seves pròpies reflexions en l'àmbit
sindical. El seu model de militància és el de persones ideològicament capaces i formades, amb eines
per actuar a nivell de formació -bàsica, sobre feminisme, salut laboral, aprofundiment en matèria
laboral i sindical, i d'altres ofertes pel sindicat-, comunicació, assessorament jurídic, en lluites... El
sindicat ha aprovat darrerament un pla feminista que inclou instruments en l'àmbit d'acció sindical
i model de lluita, formació o organització, així com hi ha una xarxa de dones, amb dinamitzadores
feministes a federacions i comarques per aplicar aquest pla a tots els nivells.

Les delegades i delegats han de desplegar el model i projecte sindical de LAB, a més de
representar les treballadores i els treballadors del centre de treball, i s'organitzen a través
d'assemblees periòdiques per comarques, subsectors o federació. Per salvar dificultats organitzaves
en determinades empreses, també s'organitzen els anomenats punts de trobada sindical -reunió
d'afiliats/des del mateix lloc de treball però de diferents empreses, a causa, per exemple, de la
subcontractació- o seminaris comarcals per a afiliació d'empreses petites sense secció sindical.

- Característiques específiques del model de CIG:

Com els anteriors, el model de CIG és de contrapoder i sociopolític, ja que combina la defensa de
les treballadores i treballadors amb la conquesta d'una nova organització econòmica i social d'una
societat gallega en una Galícia sobirana i socialista, garant de drets i condicions de treball i de vida
dignes, d'una democràcia real, de justícia social, d'igualtat de gènere, de normalització de la cultura
i idioma gallecs, d'un repartiment igualitari de la riquesa, d'independència en la presa de decisions i,
en definitiva, superadora de l'explotació de classe i nacional. Malgrat els principis polítics clars,
assevera també que el sindicat ha de ser una eina útil i, per tant, ha de fugir de radicalismes.

Es tracta d'un sindicat amb força a tots els sectors, també molt a la indústria i la construcció, que
té com a pilars organitzatius l'assemblearisme, la participació, la mobilització, la combativitat i la
construcció d'organització. La negociació col·lectiva que defensa és participativa, no de cúpules, i no
firma res sense el mandat de les bases. L'organització, de fet, està assentada en assemblees de
treballadors/es afectats/des, els i les quals defineixen les reivindicacions per les que lluitar.
Igualment, treu pit de ser un sindicat no dúctil, sinó que defensa reivindicacions fins al final, i
disposa d'una caixa de resistència per aguantar vagues i mobilitzacions.

A nivell de militància, posa èmfasi en la formació sociopolítica i laboral de tots els quadres, i
obligada per als delegats i delegades -també d'àmbits com la lluita de classes i història del moviment
obrer-. En aquest sentit, combat la desideologització sindical, criticant aquelles organitzacions que
actuen com a central de serveis a l'afiliació, i impulsa també estudis i anàlisis per fer front al risc de
divisió del món laboral entre sectors mitjanament estables i bosses de precarietat. Entre les opcions
que defensa per enquadrar aquells sectors més precaris hi ha l'impuls d'assemblees de treballadores
i treballadors allà on no hi ha opció d'establir una estructura sindical.
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4. La Intersindical-CSC, un sindicat republicà i de contrapoder

La Intersindical-CSC ens hem emplaçat sempre a treballar per esdevenir el referent als centres de
treball catalans del model de sindicalisme nacional i de classe basc i gallec, adaptat a la nostra
realitat social i laboral i, per això, actualitzarem els nostre principis i formes d'actuar, a mesura que
la ciutadania ens segueixi fent confiança i tinguem més força per poder liderar una alternativa amb
vocació de majoria respecte al sindicalisme actualment hegemònic. En el següent decàleg,
concretem els pilars del model sindical del que volem que esdevingui el sindicat republicà i de
contrapoder català, per bé que aquest tan sols és un esbós que caldrà anar concretant el dia a dia,
amb les actuacions i experiència dels nostres delegats i delegades i seccions sindicals, per aprofundir
en els principis que aquí es dibuixen, així com amb un estudi més acurat dels models sindicals de
referència. Amb més múscul, expertesa i coneixença de realitats properes, el proper congrés de la
Intersindical-CSC haurà de detallar i completar cadascun d'aquests punts, així com les prioritats per
implementar de formamés eficient el sindicalisme republicà i de contrapoder a Catalunya en el marc
dels Països Catalans.

El model d'acció sindical que guia l'actuació de la Intersindical-CSC es defineix com a:
1- Assembleari: Totes les actuacions sindicals es faran de forma transparent i participativa,

defugint les negociacions de despatxos i buscant l'aval de la plantilla abans de certificar cap acord,
així com implicant-la en cada fase en les prioritats a negociar i les formes de lluita per assolir-les,
forçant la convocatòria de periòdiques assemblees de treballadores i treballadors, prioritàriament
convocades des dels òrgans de representació unitària. Es buscarà la unitat sindical amb aquelles
organitzacions i representants amb plantejaments i propostes similars, per aconseguir la màxima
força i implicació de la plantilla.

2- Veu de les les precàries i els precaris: L'objectiu principal de les i els representants de la
Intersindical-CSC serà combatre les formes més clares de precarietat a cada centre de treball,
buscant la solidaritat de la plantilla per acabar amb figures com les de falsos/es autònoms/es,
temporals irregulars, dobles escales salarials tant per categoria com per gènere, contractes de
pràctiques en frau de llei, subcontractacions amb retallades de drets... Les cares de les delegades i
els delegats del sindicat han de defugir també el perfil del treballador més consolidat o fins i tot de
càrrecs intermedis tan característic en alguns comitès. Igualment, s'estudiaran fórmules
innovadores per organitzar i incidir en aquelles treballadores i treballadors d'empreses petites, amb
relacions laborals desregularitzades o sense tots els drets reconeguts, apel·lant també a la solidaritat
externa i la mobilització com a bases.

3- De confrontació: Atès que les relacions de poder entre les classes treballadores i el capital
parteixen d'una posició de desigualtat, només incrementant la conflictivitat s'aconseguirà arrencar
victòries a nivell salarial i d'altres drets. La negociació i la mediació són imprescindibles, però han
d'anar falcades per un context d'organització i pressió de la plantilla, si cal a través de mobilitzacions
de diferent tipus, incloent vagues o fórmules que treguin al carrer les reivindicacions, incloent
experiències de desobediència civil no violenta, segons el context i si s'escau. Per això, la
Intersindical-CSC crearà amb la màxima brevetat una comissió per concretar la creació d'una caixa
de resistència per suportar llargues jornades de vaga, amb l'objectiu de començar a nodrir-la de
recursos el gener de 2021.

4- De base: El fonament del sindicat és la seva afiliació i representació a les empreses, motiu pel
qual se'ls ha de dotar de formació i eines per exercir la tasca de defensa dels drets laborals de les
seves companyes i companys, acostant el màxim l'organització i aprofundint en una territorialització
creixent per arribar arreu del país. La formació -bàsica i complementària- ha de ser continuada per
aconseguir el màxim d'autonomia, així com l'assessorament, en cas de requerir-se, d'accés
immediat.
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5- Democràtic i ètic: De forma similar al que es propugna per als centres de treball, el
funcionament de l'organització sindical ha de partir de la base, incrementant la transparència i
participació interna, i baixant les decisions a l'afiliació implicada, a través principalment de les
seccions sindicals, les federacions, les sectorials i les unions territorials que s'estan estructurant, i
usant totes les vies possibles, també les digitals. El compromís ètic ha de ser radical, trencant amb
males praxis d'altres sindicats, cosa que implicarà elaborar un codi ètic d'obligat compliment en què
es ratificarà que la tasca sindicalista no pot comportar cap tipus de privilegi a qui l'exerceixi a la
Intersindical-CSC. La recerca de la implicació del màxim d'afiliació i l'horitzontalitat pretesa fan
necessari també evitar els encadenaments d'alliberaments en períodes excessius i la rotació
d'aquests entre el màxim de militants possibles, així com cal que les persones alliberades no perdin
mai el contacte amb el seu centre de treball i la seva plantilla, encara que col·laborin principalment
en altres àrees del sindicat.

6- Sociopolític i de classe: La Intersindical-CSC propugna un canvi profund en les relacions de
poder i de producció al país i al conjunt de la societat, vinculant la defensa dels drets laborals amb la
dels drets socials, nacionals i civils, i, per tant, no es limita a defensar millores puntuals en
determinats centres de treball i oferir serveis a l'afiliació. Això requereix que la visió de classe
impregni cadascun dels posicionaments de l'organització, defugint corporativismes i defensant
mesures que permetin avançar cap a un model de plena justícia social, superador del model
capitalista generador de desigualtats i amb repartiment igualitari de la riquesa, amb el dret a la vida
digna garantida per a tothom, amb una democràcia plena i participativa, una producció limitada i
compatible amb la protecció del medi, i sense explotacions de cap tipus. La recuperació de la
consciència de classe ha de ser una tasca central del sindicat i imprescindible per avançar en el
model de contrapoder i de lluites solidàries, així com aspectes que ens diferenciïn del sindicalisme
majoritari com una defensa nítida de la internalització del serveis públics, el rebuig a col·laborar amb
qualsevol mètode de privatització de les pensions o l'aposta per una profunda transformació
energètica dels sistemes de producció avançant cap a alternatives basades en les millors tecnologies
netes, eficients i sostenibles i vers una millor salut i seguretat de les treballadores, els treballadors i
la ciutadania propera, àmbit on s'estarà amatent al compliment de les normatives més estrictes en
salut laboral i contaminació industrial en tots i cadascun dels centres de treball. És imprescindible
també incrementar els esforços per augmentar la presència i organització en els sectors serveis i,
sobretot, la indústria. El model de militància ha de ser també sociopolític, traslladant i defensant el
projecte laboral, social i nacional de la Intersindical-CSC als centres de treball, cosa que requereix
també una formació en aquest àmbit.

7- Feminista: El compromís per avançar cap a un model de plena igualtat d'oportunitats entre
dones i homes, d’erradicació del patriarcat i sense opressions de cap tipus per raó de gènere i
orientació sexual és ferm. A nivell d'empresa, això es traslladarà en el compromís que la visió lila
estigui inclosa en totes les negociacions, vetllant perquè les casuístiques que afectes més les
treballadores hi estiguin incorporades, així com preveient qualsevol tipus de discriminació i incloent
sempre clàusules per evitar-les, especialment en els convenis col·lectius. La defensa de la creació, a
través de la negociació col·lectiva, de la figura de la delegada d'igualtat per vetllar per fer efectives
aquestes garanties serà un pilar d'aquesta estratègia feminista -es tracta d'una fórmula ja aprovada
per la llei d'igualtat, però anul·lada pel Tribunal Constitucional a la qual els altres sindicats han
renunciat a defensar-, així com s'incentivarà la presència de dones al capdavant de les llistes
d'eleccions sindicals i als òrgans de representació interns.

8- Independentista: La defensa de la República catalana per part de la Intersindical-CSC és nítida
i indiscutible, dotant-la d'una perspectiva de classe i amb l'horitzó d'una República dels Països
Catalans garant dels drets de les treballadores i els treballadores. No en va, són la patronal i les forces
conservadores els actors més oposats a un procés independentista que ha d'esdevenir també una
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estocada al règim del 78 i una oportunitat per a les treballadores i els treballadors de l'Estat per
avançar cap a un model més social i democràtic. En aquest sentit, la Intersindical-CSC seguirà
implicada en la lluita per culminar la construcció de la República catalana, principalment portant
aquesta lluita als centres de treball, així com defensant el català com a llengua comuna, pròpia, de
cohesió i d'acollida, al món laboral i a la societat, en convivència amb desenes de llengües més.

9- Internacionalista: La pugna amb el capital per un model de justícia social, sense opressions i
respectuós amb el medi és internacional i, per tant, internacional ha de ser també l'acció sindical.
Les accions per la justícia global, la participació activa en campanyes de solidaritat internacional pels
drets socials, laborals i econòmics i la implicació en organitzacions supranacionals com la Federació
Sindical Mundial o la Plataforma de Sindicats de Nacions Sense Estat són també pilars en l'actuació
de la Intersindical-CSC, sempre amb una òptica de transformació a nivell global.

10- Autònom: La Intersindical-CSC és una organització plenament independent de qualsevol
poder polític, econòmic, social o religiós i, com a tal, pren les seves decisions sindicals, polítiques i
socials de forma totalment autònoma, així com pel que fa a les decisions relatives a la gestió interna
i de personal. En el marc del seu projecte sociopolític, el sindicat ha d'implicar-se en els moviments
socials amb què comparteixi objectius, així com preservar contactes i fomentar l'entesa estratègica
amb aquells actors socials i polítics amb qui mantingui afinitat, essent com és la societat civil
organitzada una peça clau per a la defensa i conquesta de drets laborals, socials, nacionals i civils,
però sense establir-hi cap tipus de dependència. Per garantir-ho, les vies de finançament no depenen
ni dependran estructuralment de subvencions discrecionals o variables en funció del criteri puntual
de les administracions públiques, sinó que el sindicat és i serà autosuficient. De la mateixa manera,
cap òrgan col·lectiu de la Intersindical-CSC no pot posicionar-se públicament de forma partidista en
cap moment.
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PONÈNCIA
SERVEIS PÚBLICS I GESTIÓ PÚBLICA

Pensar en un marc general sobre funció pública ens porta, òbviament, a moure’ns en el terreny
extremadament complex de la gestió d’allò que ens és comú com a societat i pot passar que arribem
a confondre funció pública amb administració pública, per més que una sense l’altra no tinguin gaire
sentit i a la inversa, de tal manera que la idea d’administració pública pugui tendir a quedar
sepultada per la de funció pública. I és què el fet que, sovint, es pugui identificar la persona
treballadora amb l’àmbit de treball, en aquest cas, representa molt més que una categorització
laboral i acaba per representar un tot en el qual no hi ha una distinció massa marcada entre allò que
s’ha de fer i qui ho ha de fer.

En aquest país, la majoria de persones treballadores de l’administració, siguin personal directe o
no en siguin encara, no deixen d’esmerçar esforços constants perquè el que s’ha de fer amb els
recursos dels que es disposen es faci en les millors condicions que es tinguin a l’abast i què això sigui
així per a tothom, des del personal sanitari, el d’emergències, el d’educació, el d’administració, el de
seguretat, el de serveis i un llarg etcètera de treballadores i treballadors que viuen directament el dia
a dia del servei a la comunitat.

Potser per això, les comunitats humanes hem de poder establir uns estàndards racionals que ens
permetin aconseguir sistemes de convivència tan justos com ens sigui possible. En aquest sentit,
una de les eines més poderoses que tenim al nostre abast és l’administració pública, ja que com a
societat hem de poder garantir, de forma inequívocament no mercantilista, els serveis destinats a la
cura i al benestar de totes les persones, el nostre dret a l’educació i a la formació al llarg de tota la
vida, els serveis que ens subministren allò que cal perquè ningú no se senti exclòs ni visqui en
precari, habitatge, energia, etc., un medi ambient sa i digne i, naturalment, unes condicions laborals
que ens permetin viure una vida plena, desenvolupar-nos individualment i col·lectiva per tal de poder
col·laborar amb la nostra comunitat de forma altruista.

Quan mirem de repensar un marc general que pugui abastar tots els supòsits de prestació de
serveis per part de les administracions, tendim a segmentar en graus d’importància què és el que
n’ha de dependre i què és el que no cal que en depengui. És en aquest punt on creiem que és
necessari un debat serè i madur que pugui marcar les línies mestres del futur del nostre país quant
a prestació de serveis per part de les administracions públiques. La lluita incansable per l’accés
universal a determinats serveis fonamentals, que haurien de ser, pel sol fet d’existir, bàsics i
incontestablement imprescindibles, ha de ser una batalla constant que s’empelti en la nostra
manera de fer cada dia.

La funció pública, en qualsevol dels seus àmbits, ha de poder esdevenir una part indispensable en
la construcció d’una administració que es posi totalment al servei d’una societat cada cop més
complexa però immensament diversa i, en definitiva, ha de poder expressar aquesta vocació de
servei públic en total absència dels dogmatismes i tòpics.

En aquest sentit, tenim la necessitat de creure que les persones que a nivell polític, és a dir de
forma voluntària, pretenen gestionar el nostre sistema públic esmercen tots els esforços possibles
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per tal que els serveis que rebem el conjunt de la ciutadania siguin de la màxima qualitat en les
millors condicions possibles per a tothom; persones prestadores i persones destinatàries, però
també tenim l’obligació, com a sindicat de classe i com a societat, d’erigir-nos en garants que això
sigui així, que no només es quedi en bones intencions en els programes electorals.

En el fons, és el tot d’una determinada concepció social allò que defensem. Una societat que, des
del món del treball, que és determinant en les nostres vides, sigui justa i equitativa en termes ètics
i pràctics. Una societat organitzada racionalment on aquelles persones que la formen esdevinguin
un tot complet on ningú pugui sentir-se exclòs per cap motiu i on els poders públics estiguin, de
forma real i efectiva, al servei de la mateixa i no pas al servei de les seves estructures de partit i/o
dels oligopolis econòmics.

De la mateixa manera, ens sembla imprescindible i urgent que el conjunt de les treballadores i els
treballadors del nostre país comencem a funcionar com a contrapoder real. El món del treball, ja
sigui treball assalariat, treball cooperatiu o treball autònom, ha de poder funcionar com a estructura
social transformadora, fugint de conformismes i de pors empeltades per aquelles forces que, amb
bones intencions inicials, s’han volgut vendre a l’estructura del capital salvatge a canvi de prebendes
per a unes poques i uns pocs, el que ha donat com a resultat que s’ha abandonat al gruix de la
societat a la seva sort. Només amb clara consciència de societat treballadora tindrem prou capacitat
per a ser decisives i decisius.

1- Marc normatiu i radiografia de les externalitzacions actuals.

1.1 – Què entenem per externalitzacions.
L’externalització és un dels instruments de gestió que s’insereix en la frontera del que és sector

públic i la prestació de serveis públics, de manera que contribueix a redefinir el paper de
l’administració pública i els marges d’actuació d’allò públic.

L'externalització dels serveis públics al nostre país ha esdevingut un dels instruments de gestió,
dels que són actualment possibles, amb un dels pesos específics més gran en el nostre sistema
públic. Aquesta fórmula que, com és sabut, es basa en oferir a la ciutadania prestacions que són de
titularitat de l’administració mitjançant contractes, convenis, concertacions i adjudicacions,
principalment amb agents econòmics mercantils, amb l'excusa de la racionalització econòmica i la
millora del servei, representa avui dia una forma estable de funcionament de la pràctica totalitat de
les nostres administracions públiques.

Tant és així que, finalment, acabem per assumir l’externalització com a quelcom natural i inherent
a la pròpia gestió dels recursos comuns i de les prestacions que podem oferir.

En general, externalitzar un servei que pot prestar la pròpia administració amb recursos propis
sol voler dir precarització de les condicions laborals i, sovint, salarials de les persones treballadores
que presten aquests serveis, treball parcial, inseguretat temporal, feminització, bretxa salarial,
sostre de vidre, etc., i, com a conseqüència pot produir també un encariment de preus i una
devaluació en els serveis a les persones usuàries que en són destinatàries.

Tot i que les limitacions pressupostàries de les administracions públiques poden esdevenir un fre
en la voluntat d’assumir totalment les competències que els són pròpies, fins i tot per part de
governs purament d’esquerres, i prestar els serveis públics de forma lògica sense concurs
d’operadors privats especialment en la forma de grans corporacions amb capacitat econòmica per a
copar els mercats, o bé només quan aquest concurs estigui plenament justificat i no es pugui prestar
d’altra manera que amb la concurrència limitada en el temps d’un privat, és totalment desitjable que
les administracions públiques busquin i trobin les maneres per a dur a terme una gestió pròpia
integral dels serveis públics que actualment s’externalitzen per sistema i sense aturador.
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1.2 – Marc relacional dels ens públics catalans amb les empreses privades, fundacions, etc.
Empreses públiques, societats mercantils, consorcis, fundacions, tots ells són prestadors de

serveis que, formant part de la pròpia administració o no i amb ànim de lucre o sense, mantenen
relacions entre elles de forma directa.

En aquest sentit, ens trobem que els mateixos ens públics poden constituir formes jurídiques
participades pels mateixos que s’encarreguin d’àrees de gestió de forma descentralitzada. Un
exemple són les empreses públiques. Aquestes són entitats de dret públic regides pel dret privat que
solen desenvolupar activitats que són pròpies o estan reservades a l’administració i que no es
financen en règim de mercat. Trobem un exemple en l’Institut Català de la Salut. Pel que fa a la
sanitat, un 58,4% de persones enquestades l’any 2018, segons el Centre d’Estudis d’Opinió, es
decantaven per la gestió completament pública del sistema de salut.

Per altra banda, els consorcis són també ens públics però en aquest cas compostos per diverses
entitats o administracions publiques o privades sense ànim de lucre i tenen com a objectiu
l’acompliment de finalitats d’interès públic o d’utilitat social. El Consorci per a la Normalització
Lingüística n’és un exemple. Està integrat per 136 entitats: l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, 97 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona.

Les fundacions, que poden estar constituïdes per persones físiques i persones jurídiques
públiques o privades, són entitats sense ànim de lucre. Els guanys obtinguin de les seves activitats
han d’anar destinats al compliment de finalitats d’interès general. L’Institut Català d’Investigació
Química adopta aquesta figura. En el seu patronat hi trobem tant la Generalitat de Catalunya com
empreses com Basf, Repsol i Laboratoris Esteve.

Les societats mercantils, en canvi, es regeixen per la Llei de l’estatut de l’empresa pública
catalana i per les normes del dret privat. La seva creació respon a la voluntat de desenvolupar
activitat econòmica, sempre que aquesta no comporti l’exercici de potestats públiques en
competència amb altres operadors privats. Podem posar com a exemple el Sistema d’Emergències
Mèdiques.

Les cooperatives són una de les formes jurídiques, en sentit estricte, més orientades al servei de
la societat, de tal manera que en l’article primer de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives
s’hi diu:

(..)1. L'objecte d'aquesta llei és regular el funcionament de les cooperatives com a societats que, actuant
amb plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital
variable i gestió democràtica, associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos
socioeconòmics comuns amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de
l'entorn comunitari fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en què el servei mutu i l'aportació
pecuniària de tots els membres han de permetre de complir una funció orientada a millorar les relacions
humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

2. Els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional s'han d'aplicar al
funcionament i a l'organització de les cooperatives, s'han d'incorporar a les fonts del dret cooperatiu català
com a principis generals i aporten un criteri interpretatiu d'aquesta llei.

3. Les cooperatives poden dur a terme qualsevol activitat econòmica o social.(...)
Per tant, a priori, semblaria una de les formes jurídiques de prestació de serveis públics per part

d’entitats privades que tindria més sentit en un àmbit de protecció econòmica i social dels recursos
públics. Un bon exemple el podem trobar en la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya.

És, doncs, per mitjà de la celebració de contractes, que les administracions públiques ofereixen
de forma indirecta o participada una part de la feina que els seria pròpia, que no presten de forma
directa i que “encarreguen” a actors externs que cerquen relacions purament comercials. Això pot
generar un desequilibri social d’efectes permanents perquè, si bé la vocació és que la major part de
les condicions dels encàrrecs han d’estar clausulades i acceptades amb estàndards legislats, els
efectes tant directes com col·laterals en els receptors d’aquests i en la força de treball prestadora, pot

http://ics.gencat.cat/ca/inici
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7268/Taules%20estad�stiques%20-947.pdf
https://www.cpnl.cat/transparencia/informacio-institucional.html
http://www.iciq.org/about-us/portal-de-la-transparencia/a-informacio-institucional-i-organitzacio/
http://www.iciq.org/about-us/portal-de-la-transparencia/a-informacio-institucional-i-organitzacio/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=290143&language=ca_ES
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=7021
http://www.fedcoophabitcat.org/
http://www.fedcoophabitcat.org/
http://www.fedcoophabitcat.org/
http://www.fedcoophabitcat.org/
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ajudar a mantenir un efecte de temporalitat crònic. En aquest punt podríem marcar una clara
excepció en els contractes a llarg termini o de concessió que, per la seva naturalesa, poden arribar a
minimitzar d’alguna manera el factor de temporalitat, com els que fan referència a la concessió i
explotació de serveis. Tot i així, cal vetllar perquè les persones que en són les directament afectades,
a nivell laboral, tinguin capacitat per escollir les seves relacions contractuals i cal vetllar també
perquè les persones usuàries puguin intervenir en els processos i no ser només meres receptores.

Pot tenir sentit licitar una compra de productes, la contractació d’un servei puntual o una obra,
però no té un sentit tan racional contractar la prestació de serveis que podríem considerar com a
socialment bàsics. Els canvis demogràfics i en la pròpia estructura de la nostra societat fan que ens
haguem de plantejar seriosament si té sentit que les administracions considerin subjectes
d’externalització serveis perfectament consolidats o bé en vies de consolidació.

Possiblement, seria molt més eficient i amb rèdits socials claríssimament més avantatjosos que
la majoria de serveis a les persones que les administracions contracten per sistema, els prestés la
mateixa administració amb personal propi no subjecte als capricis d’un mercat econòmicament
inestable. Un exemple clar, per citar-ne un dels molts exemples clars que existeixen, és la
contractació d’empreses que ofereixen serveis tecnològics quan la pròpia administració està
promovent i implantant lleis mitjançant les quals les relacions d’aquesta amb professionals i
particulars han d’anar tendint a ser essencialment digitals en els casos que no ho siguin ja.
Evidentment, com es diu, n’hi ha molts de casos, moltíssims: serveis SAD, serveis associats a la
educació i l’ensenyament, serveis essencials en matèria de protecció social i a les persones, el
manteniment d’edificis, culturals, etc.

Pot donar-se el cas, i de fet es dona, que hi hagi persones treballadores procedents d’empreses
que gestionaven i oferien serveis propis de les administracions que, quan és el cas i un cop són
subrogades per l’administració, són personal d’aquesta pel que fa a dependència pressupostària però
continuen sota el paraigua dels convenis d’empresa privada, tota una realitat completament fora de
lloc i que, en el seu moment, s’haurà de tractar amb la profunditat que pertoca si és que realment
valorem que les internalitzacions dels serveis externalitzats entren dins dels nostres plans com a
societat moderna.

També hem de tenir present que, en tant que les empreses tenen objectius naturalment
mercantils per més que puguin seguir criteris interns més o menys socialment responsables,
procuren per als seus negocis.

Un problema afegit a la contractació per part de les administracions públiques és que el personal
que finalment acabarà realitzant la prestació objecte del contracte, per molt que pugui estar més o
menys blindat en les condicions de la contractació per mitjà de la millora de l’oferta, estarà subjecte
sempre a la legislació laboral general, amb tot el que això pugui comportar a banda de l’òbvia
temporalitat del contracte amb l’administració. Dues de les conseqüències més rellevants són que,
per una banda, les condicions laborals generals d’aplicació al personal seran negociades fora de
l’àmbit on es presta el servei i l’altra és una qüestió d’arrelament, tant en el sentit de la pròpia feina,
si és que té a veure amb contacte directe amb persones usuàries, com en la sensació pròpia de
seguretat vital.

Podríem posar com a exemple paradigmàtic un cas que ja s’ha citat, els serveis SAD. Aquests
contractes se solen adjudicar a grans corporacions empresarials amb capacitat per oferir a les
administracions preus extremadament baixos, les quals mantenen les seves plantilles,
majoritàriament formades per dones, amb jornades maratonianes perquè els convenis sectorials
estan absurdament negociats amb el resultat que els torns de treball perjudiquen tant a les persones

1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20181206&tn=2
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que presten els serveis com a les persones que els reben que formen part, en gran part, col·lectius
que són sensibles, com ara les persones grans amb dependència.

Mitjançant les concertacions, les administracions es valen de privats que ja presten els serveis
objecte de la concertació i fan ús de les instal·lacions i els mitjans que són de titularitat del privat a
canvi de contraprestacions econòmiques.

Un dels casos més representatius el trobem en el nostre sistema educatiu. Un centre educatiu és
públic quan la seva titularitat és d'una administració pública: administració local, Generalitat o
Diputació. Quan un centre educatiu pertany a una o diverses persones físiques o jurídiques té
consideració de privat i, quan un centre educatiu privat proporciona ensenyaments suportats amb
diners públics, esdevé un centre concertat.

En aquest cas concret, cal analitzar si en la nostra societat volem mantenir el sistema concertat i
el sistema privat.

Un país amb un compromís inequívoc amb el conjunt de la societat, idealment, no hauria de
promoure ni mantenir una dinàmica, en l’àmbit educatiu, que faciliti la segregació dels i de les
alumnes per raons econòmiques, en qualsevol cas, la formació de les persones en qualsevol etapa
de la seva vida hauria de garantir-se amb absoluta gratuïtat, alumnat i professorat. Qualsevol
sistema que no sigui absolutament públic contribueix a dur a les societats futures cap a la
desigualtat.

Podríem arribar a entendre que una educació totalment pública i gratuïta, ambmitjans suficients
i personal correctament valorat, més tenint en compte que a casa nostra el prestigi de la nostra
educació pública està totalment contrastat, seria un model que donaria uns excel·lents resultats
socials. Podem citar l’exemple de Finlàndia que amb una població de més de 5,5 milions de persones
–Catalunya en té al voltant de 7,6– només presenta un percentatge d’un 2% d’escoles privades, i tota
la resta de l’educació en el país nòrdic és pública i gratuïta. En aquest sentit, un 47% de persones
enquestades l’any 2018, quasi la meitat, preferia la titularitat exclusivament pública dels centres
educatius del nostre país² malgrat la manca quasi absoluta de suport polític i mediàtic a aquesta
opció.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, marc legislatiu d’obligat
compliment en la contractació de les administracions, sosté que aquesta Llei tracta de dissenyar un
sistema de contractació públicamés eficient, transparent i íntegre, mitjançant el qual s’aconsegueixi
un millor compliment dels objectius públics, tant a través de la satisfacció de les necessitats dels
òrgans de contractació com mitjançant una millora de les condicions d’accés i participació en les
licitacions públiques dels operadors econòmics i, per descomptat, a través de la prestació de millors
serveis a les seves usuàries i usuaris.

Tanmateix, al nostre país, on, com ja s’ha apuntat, es fa un ús profús de les contractacions,
adjudicacions i licitacions amb operadors privats que abasten un gran nombre de serveis públics que
ja s’externalitzen mitjançant aquestes, encara ens hem d’enfrontar amb projectes com l’anomenada
Llei Aragonès -Llei de Contractes de Serveis a les Persones (LCSP)- que pretén regular mitjançant
contractes els serveis que poden considerar-se essencials per al desenvolupament personal. En
aquest àmbit, s’hi inclouen un conjunt de serveis vinculats a l’educació, els serveis socials i de salut,
com ara les escoles bressol, els casals infantils i de joves, les ludoteques, els menjadors escolars, les
colònies, l’atenció domiciliària a la gent gran, els casals de gent gran, els hospitals de dia per a
persones amb discapacitat, el suport a la llar o els assistents personals, els recursos residencials, els
centres de dia, els programes de mediació en l’àmbit penal o bé els anomenats serveis comunitaris
o de cohesió social.

Una llei que no privatitza per si mateixa, ni obre la porta a externalitzar serveis que no es puguin
externalitzar ja, així com inclouen algun element que podria ser interessant per dotar de cert control

2 Centre d’Estudis d’Opinió-Generalitat de Catalunya, 2019

https://minedu.fi/en/education-system
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/detalls/noticia/contractes_sector_public
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/antecedents-llei/index.html?p_id=270285713&format_contingut=D&hr_contingut=PC_EXP_PROJECTES_LLEI
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/antecedents-llei/index.html?p_id=270285713&format_contingut=D&hr_contingut=PC_EXP_PROJECTES_LLEI
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7249/Taules%20estad�stiques%20-946.pdf
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aquests processos. Malgrat tot, aquestes mesures són excessivament laxes, mancades de garanties
reals i, a més, sense encarar un procés global d'internalització de serveis o de priorització, en els
casos imprescindibles, per una gestió sense ànim de lucre privat. Resulta paradoxal que es regulin,
mitjançant aquest polèmic projecte de Llei, les externalitzacions de serveis bàsics quan, en la
majoria dels casos, els sistemes que tindrien més sentit serien la gestió pública directa i, en casos
determinats, el concert, és a dir, la provisió sota finançament, control i tutela públics.

Així doncs, i en la línia vocacional de protecció dels serveis públics, resulta imperatiu engegar un
debat social profund i seriós sobre aquesta voluntat inequívoca de legislar per acabar d’externalitzar
i privatitzar allò que l’administració hauria de trobar formules per blindar.

2- Per què defensem la gestió pública i les internalitzacions?

2.1 – Què és la funció pública.
Podríem convenir que funció pública és tota aquella relació laboral entre persones que presten els

seus serveis en les administracions públiques, que són alhora també objectes de la prestació i que
són les que canalitzen i garanteixen el circuit de retorn de l’individual-comú i del comú-individual, de
tal manera que el conjunt de la ciutadania, incloent-les a elles, pugui relacionar-se amb
l’administració de forma directa i sota el principi d’igualtat en qualsevol dels seus àmbits:
administratius, educatius, sanitaris, etc.

La funció pública, a la qual tants cops es despersonalitza perquè a còpia de tòpics i
d’inconcrecions s’acaba per veure com unamunió abstracta de gent que “viu d’allò públic”, no només
és necessària sinó que resulta imprescindible per tal de garantir que la pròpia administració funcioni
i que els serveis col·lectius no depenguin de directrius polítiques, i esdevé imprescindible per tal que
no es pugui mercantilitzar educació, sanitat, serveis socials i un llarg etcètera de serveis que són els
que fan que les societats siguin equilibrades i més lliures.

Més enllà de la pròpia història de l’administració pública al nostre país, entenem que la idea
d’administrar tot allò que és o que esdevé públic o comú és pròpia de societats on es tendeix a buscar
una harmonia lògica en àmbits que puguin afectar al conjunt de la població, proveint i gestionant
serveis essencials conjunts que es presten sota el sistema, que pot estar més omenys ben equilibrat,
de l'aportació conjunta que s’ha de traduir en prestació comuna. Contribuir individualment per a
rebre un retorn col·lectiu.

La funció pública, per això mateix, també s’ha d’entendre formada per aquell personal que, amb
caràcter transitori, vol gestionar els recursos públics no pas com a vocació professional sinó com a
mitjà de transformació social per la via ideològica. La política i les polítiques juguen un paper
transcendental en la funció pública, de tal manera que, per mitjà del concurs ciutadà, un determinat
nombre de persones accedeixen a càrrecs de rellevància institucional amb la intenció de dur a terme
el mandat per al qual han estat escollides i escollits. Aquest fet que fa que la funció pública pugui
gestionar-se per part de la ciutadania de forma indirecta és el sistema que, a priori, hauria de
racionalitzar el repartiment dels recursos comuns.

En el nostre país ens trobem amb que les i els nostres representants polítics poden marcar
directrius només en els àmbits que tenen cedits per l’estat espanyol, aquells en els quals tenen
competències delegades o bé aquells en què poden desenvolupar reglaments que els despleguin. Per
tant, en aquest sentit, ens trobem amb una funció pública que es veu obligada a funcionar a mitges.

2.2 – Normativa laboral de la funció pública a Catalunya.
De forma estricta, la normativa bàsica de la funció pública a Catalunya veu d’una única font d’arrel

estatal, comuna per a totes les persones treballadores de les administracions públiques de l’estat
espanyol i d’obligada observança per a qualsevol ens públic del nostre país. Aquesta legislació bàsica
divideix les treballadores i treballadors en dues categories úniques.
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En un cas, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – EBEP- és la norma que regeix el sistema de provisió i
accés del personal a les administracions públiques en qualitat de personal estatutari. Una de les
particularitats d’aquest RDL és que s’aplica al personal funcionari de carrera i al personal funcionari
interí de les administracions.

En l’altre cas, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors - ET - és la norma que regeix, de forma universal, la contractació
de persones treballadores a l’Estat.

Tanmateix, la Generalitat de Catalunya, tot i l'obligació d’acompliment de les normes laborals de
caràcter estatal, al llarg dels anys ha anat formulant normativa pròpia que, si bé no obvia gens els
codis estatals, pretén desenvolupar un corpus reglamentari que complementi aspectes no regulats
de les lleis bàsiques estatals.

En trobem un exemple en la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la
Generalitat de Catalunya, i en el conjunt de disposicions, decrets, resolucions i acords que podem
trobar en els diferents reculls de Codis de la Funció Pública de Catalunya.³

Tot i així, la Generalitat de Catalunya no té capacitat pròpia per a legislar normativa bàsica en
àmbit laboral ja que, com s’ha dit, és potestat del govern de l’estat espanyol que es val de la
Constitució, especialment dels articles 23, 103 i 149.

La normativa de caràcter general, inclosa la reglamentació catalana, es complementa amb
convenis⁴, pactes o acords⁵ que, segons el marc legal vigent, no poden entrar en contradicció amb la
normativa estatal i que es negocien entre la representació de les persones treballadores i les
administracions, amb la vocació de desenvolupar-ne aquelles parts susceptibles de representar
millores en les condicions sociolaborals de les primeres.

Convé tenir en compte que una part dels drets laborals dels quals gaudim, tant personal
estatutari com laboral de les administracions públiques, es veuen sotmesos als Pressupostos
Generals de l’Estat anuals que són els que dicten els topalls salarials i, per altra banda, als capricis
arbitraris dels governs de torn que poden, a voluntat, legislar amb afectacions tan importants per a
les treballadores i els treballadors com ara la supressió de les pagues extraordinàries. En aquest cas,
paradoxalment, tot i tenir dues reglamentacions diferents, les afectacions són quasi absolutament
comunes. Si a això li sumem que a l’administració pública es té l’obligació de tenir una relació de llocs
de treball – RLLT - comuna per a personal funcionari, laboral i eventual, que és pública i que és
l’instrument bàsic que permet regularitzar, amb la periodicitat que s’estableixi, tant els
complements que no són els que estan marcats per la Llei, com els específics de lloc i de destí, que
en general sol costar molt que s’actualitzin, com la relació de tasques i els sistemes de provisió, entre
d’altres, la qüestió encara s’acaba de complicar més. Aquestes actualitzacions de les RLLT es fan
mitjançant valoracions de llocs de treball. En general, aquestes valoracions solen estar subjectes a la
voluntat de la pròpia administració o bé als pactes o acords als que es pugui haver arribat en
negociació col·lectiva. Aquí ens trobem que, com que els trams fixos dels llocs de treball ja els marca
la pròpia llei i, per tant, no són objecte de negociació, freqüentment les administracions no
actualitzen les RLLT tan sovint com seria lògic en un sistema social en constant canvi. Això provoca,
òbviament, que el personal al servei de les administracions acumuli pèrdues tant en l’àmbit
econòmic com en l’àmbit laboral.

Com a dada numèrica a tenir en compte, a l’any 2017, el nombre de persones treballadores a
l’administració pública de Catalunya – sense incloure consorcis ni tampoc fundacions, cooperatives,
etc.- era de 325.204 persones sobre una xifra de població de 7.496.276 persones.⁶

3 Codi de la Funció Pública a Catalunya – Direcció General de la Funció Pública
4 Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació de l'Administració Local
5 Consell de Relacions Laborals, Generalitat de Catalunya - Cercador de Convenis
6 Institut d’Estadística de Catalunya - IDESCAT
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https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=978
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Quant a les internalitzacions de serveis, una de les baules de procés - en són diverses- és el
personal. En aquest document s’ha defensat abastament la necessitat que tot el personal que realitzi
tasques considerades servei públic, passi a formar part de l’administració. D’acord amb l’article 44
de l’Estatut dels Treballadors, que parla de la successió d’empresa, el personal de l’empresa d'origen
ha de quedar sotmès a les condicions de treball que tenia abans de la subrogació. Aquest article, que
en el cas que ens ocupa no té cap sentit, facilita que personal que pugui haver estat sota el paraigua
legal del citat Estatut i hagi passat a formar part de la plantilla d’una administració pública
continuarà tenint, fins que s’extingeixi el conveni d'origen, vinculació amb aquell i no pas amb el que
puguin tenir les altres persones treballadores del seu nou lloc d’adscripció.

2.3 – Què hauria d’esdevenir el servei públic al nostre país.
El servei públic al nostre país hauria de poder caminar cap a un model de servei que millorés

l’actual en diversos sentits.
Per una banda, hem de poder prestar tots aquells serveis que són essencials per a les persones de

forma totalment controlada per les administracions, amb gestions de servei modernes que posin el
focus en un retorn social efectiu, sense dependències abusives d’operadors privats que puguin incidir
en aspectes essencials.

Tendir a desburocratitzar les administracions agilitzant-ne la relació tant de les persones
treballadores amb ella com de la ciutadania en general, potenciar la participació del conjunt de la
societat en la pròpia administració i cercar models que apostin per la col·laboració i la cooperació.

Incorporar personal a les administracions amb criteris de necessitat i racionals. Sembla ser que
les lleis tenen poc en compte que les persones ens jubilem, que tenim vides més enllà de les hores
de feina, que podem voler optar a canviar de feina, que les necessitats de les persones que treballem
a la funció pública també s’han de tenir en compte.

Una de les grans mancances de l’administració a casa nostra és que les taxes de reposició acaben
per funcionar com a elements teòrics, bé perquè la gestió de les pròpies administracions les atura
per motius que no tenen gaire a veure amb l'operativitat, sovint polítics, bé perquè les lleis de
pressupostos les paralitzen efectivament perquè dicten contencions econòmiques salvatges que
s’enfoquen en el personal com si aquest fos un magma estàtic i no pas un sistema viu. No reposar
places que han quedat buides o no crear-ne de noves quan són necessàries acaba per donar com a
resultat, entre altres, càrregues de feina sovint inassumibles per a la resta de les persones que les
han de fer seves amb l’objectiu que no quedin serveis desatesos i feines que, d’altra manera, mai
tirarien endavant, amb el consegüent perjudici social, puguin sortir endavant. Això comporta uns
costos personals i socials realment importants que són menystinguts per les organitzacions de
forma sistemàtica. En aquest sentit, és imprescindible, que com a conjunt, puguem començar a
repensar les fórmules d’incorporació de personal a l’administració, defugint arcaismes i
modernitzant els sistemes d’accés i provisió, la qual cosa ens ha de permetre acabar amb les
distincions laborals en l’àmbit de l’administració. Costa d’entendre quin valor aporta que existeixi
personal funcionari i personal laboral en aquests organismes. Ens hauríem de preguntar perquè
s’eternitza la interinitat en aquests dos àmbits, per què persones que realitzen les mateixes tasques
o similars han d’estar sotmeses a dues legislacions laborals diferents, ja que, en molts casos, és la
pròpia administració la que no fa la feina que ha de fer. Quin sentit té que les persones que impulsen
i treballen àmbits perfectament consolidats depenguin, laboralment, d’empreses privades. Tota
persona que presti serveis directes en una administració ha de formar part de la pròpia estructura
d’aquesta.

Tanmateix, s’haurien de poder establir els mecanismes de control oportuns per tal que les
persones que exerceixen càrrecs de confiança siguin únicament aquelles sobre les quals es pugui
justificar una necessitat objectivable d’incorporació i, per suposat, amb uns salaris que s’ajustin a les
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realitats salarials de la resta de persones treballadores de la mateixa administració en la que hauran
d’exercir i, per tant, mai desproporcionats en aquesta relació.

El servei públic a Catalunya haurà de ser una de les baules imprescindibles de la futura República
que volem, eliminant aquestes distincions entre persones treballadores i refundant un cos
funcionarial que estigui suficientment dotat econòmicament, amb lleis expresses que evitin que en
les administracions del nostre país es puguin fer “categoritzacions” que no tenen res a veure amb la
realitat del dia a dia de les administracions, que passi per eliminar duplicitats, excessives
dependències i ingerències polítiques.

Tot i això, el servei públic no pot desvincular-se tant de la institució que el sustenta com del propi
servei que ha de proporcionar al conjunt de la ciutadania.

De tal manera que aquest país potser hauria de caminar cap a un model de serveis públics que ho
siguin realment. Serveis essencials per al desenvolupament d’una societat moderna on s’erradiqui la
pobresa i l’exclusió social; sanitat totalment i completament pública i universal on es prioritzi
l’atenció en tots els àmbits – fins i tot en aquells en els quals actualment no es té cobertura – i on no
es busqui sistemàticament implantar un sistema de mutualitats privades; educació pública i
gratuïta per a tothom; serveis socials i a la comunitat que no depenguin de contractes amb
operadores que encareixen i despersonalitzen; un transport públic «realment» públic, econòmic,
modern, eficient i sostenible on passi per davant el benestar de les persones usuàries, de la societat
i del medi ambient; un sector serveis on l’electricitat, el gas, l’aigua, l’habitatge, els residus, les
comunicacions i les telecomunicacions puguin gestionar-se principalment de forma pública o bé
amb formes de gestió no exclusivament mercantilistes i, potser prioritàriament, amb gestions
exemptes del lucre que presenten en la actualitat; un món cultural i relacional que estigui sota el
paraigua de l’administració de tal manera que pugui garantir-se una societat inclusiva, crítica i
oberta.

En aquest sentit, és imprescindible pensar en les internalitzacions dels serveis ja externalitzats.
El cas de l’Agència Tributària de Catalunya podríem dir que és un cas d’èxit en l’àmbit de des-
plegament de competències, ja que internalitzar els serveis recaptatoris, subcontractats a
l’Administració General de l’Estat i a les oficines liquidadores dels registres de propietat, ha permès
dur a terme una funció recaptatòria amb la qual el Govern de la Generalitat té previst estalviar uns
33milions d’euros el 2027. Per a aconseguir-ho, el 2018, s’havien obert 28 oficines territorials i s’havia
arribat a 721 persones treballadores, un 66% de les quals provinents de les oficines recaptadores dels
registres de la propietat.

Aquest cas vindria a demostrar que les internalitzacions no només suposen un estalvi econòmic
estricte, sinó que permeten construir una estructura lògica de prestació de serveis públics que no
necessiten dependre d’agents externs perquè poden sustentar-se amb estructura pròpia.

L’any 2018, es posa en funcionament l’empresa pública municipal TAIGUA – Aigües de Terrassa,
municipalitzant, després del procés burocràtic que pertocava, el servei d’abastament d’aigües de la
ciutat, una urbs que compta amb més de 200.000 habitants. La motivació explícita, en aquest cas,
és oferir de forma pública un servei bàsic i indispensable per a la vida de les persones, tal com
s’expressa en la declaració d’intencions que pot consultar-se a la seva web. Es pretén fer una gestió
transparent i pública amb personal municipal l’objectiu de la qual no sigui el benefici industrial sinó
el benefici comunitari.

Caminar cap a una gestió pública dels serveis bàsics s’insereix en un model de societat en el qual
es tendeix a buscar el màxim benefici comunitari sense costos innecessaris en la consecució dels
objectius.

3- Propostes per a una funció pública de qualitat.
Creiem que el global de les persones que conformem la realitat de la funció pública al nostre país

estem fent un esforç important, des de fa molts i molts anys, per tal d’adaptar-nos als continus
daltabaixos que patim com a societat.

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/
https://www.naciodigital.cat/noticia/169871/generalitat/estalviat/25/milions/assumint/gestio/directa/dels/impostos/propis
https://www.naciodigital.cat/noticia/169871/generalitat/estalviat/25/milions/assumint/gestio/directa/dels/impostos/propis
https://www.taigua.cat/benvinguda/
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Una funció pública de qualitat seria, idealment, aquella que tendís a sentir-se sustentada, per una
banda, en processos de lògiques simples, capacitat efectiva per a dur a terme feines sense
ingerències i sense pressions, amb recursos suficients i a la que se li dediqués prou atenció legislativa
i social. I per altra banda, que es relacionés amb la resta de la classe treballadora, del gruix de la
societat, des d’una posició de completa igualtat, entenent que tots els sistemes socials avançats
necessiten interrelacionar-se entre ells de forma simbiòtica.

Un cos de treballadores i treballadors públics amb consciència plena de classe i en clar compromís
amb la lluita sindical activa, que actués de front i confrontant l’avenç del neoliberalisme econòmic
impedint que les superestructures jeràrquiques de les administracions actuals avancin com ho estan
fent, sense aturador.

Un sistema polític que racionalitzés els esforços que fa el conjunt de la societat en un moment de
vertigen com l’actual i prioritzés la qualitat i la personalització dels serveis que han d’oferir les
administracions, perquè en tenen obligació i perquè és la seva raó de ser. Un sistema polític que
evités les duplicitats, les càrregues excessives sobre la ciutadania i que defugís, alhora, la protecció
de les grans corporacions econòmiques que acaben per conformar uns sistemes socials injustos on
cada cop les classes treballadores – és a dir, la majoria de nosaltres – veiem com se’ns retallen drets
i prestacions en benefici dels grans oligopolis econòmics emparats per uns sistemes polítics que ens
perceben com a clientela i no pas com a persones usuàries.

És imprescindible un debat social obert i honest sobre quin és el model de societat que volem
perquè és en aquest debat on hem de poder treure l’entrellat del sistema públic que ens haurà
d’ajudar a aconseguir-ho.
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