
 

NOTA SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL A CATALUNYA PEL 21 DE 

FEBRER CONVOCADA PER LA I-CSC 

Companyes, companys, 

Hem rebut aquests darrers dies diverses consultes de treballadors i treballadores de la Diba referents a la 

convocatòria de vaga general del proper dijous, dia 21 de febrer. Us enviem aquesta breu nota, per a 

intentar resoldre-les. Com la majoria ja deveu saber, no es tracta d'una convocatòria pròpia de la CGT, sinó 

que el sindicat convocant és la I-CSC. La CGT no tenim definida una posició col·lectiva al respecte, ni com a 

organització en conjunt, ni pel que fa a aquesta Secció Sindical. Això és així per diverses raons, d'una 

banda, perquè la convocatòria d'aquesta vaga (prevista inicialment pel 7 de febrer, posteriorment 

desconvocada i registrat nou preavís per al dia 21), s'ha donat en un context en el qual la CGT es trobava 

immersa enmig del procés assembleari i orgànic intern per a decidir sobre la convocatòria de vaga general 

feminista del proper dia 8 de març (sobre la qual us enviarem informació ben aviat, durant els propers 

dies) i, en el cas de la nostra Secció Sindical, a més, enmig de la preparació del procés conduent a la 

celebració de les properes eleccions sindicals a la Diputació, l'inici del qual serà a començaments del mes 

març. D'altra banda, també, cal dir que ni pel que fa a la convocatòria inicial del dia 7, ni a la posterior del dia 

21, la I-CSC no ha interpel·lat prèviament en cap moment ni a la CGT ni a cap de les altres organitzacions del 

sindicalisme alternatiu i combatiu que vam ser convocants de la vaga general del 3 d'octubre del 2017 a 

Catalunya. Entenem, doncs, que per part seva no hi ha hagut tampoc massa voluntat de fer una 

convocatòria plural i inclusiva. 

Com hem dit, nosaltres no us podem traslladar un posicionament col·lectiu respecte aquesta convocatòria, 

bàsicament perquè un aital posicionament hauria de ser pres, en tot cas, en Assemblea d'afiliats i afiliades 

de la CGT a la Diputació, i la nostra propera Assemblea no es farà fins al proper 25 de febrer. Entenem, això 

sí, que davant d'aquesta convocatòria cadascú ha d'actuar en consciència, i decidir per ell o ella mateixa la 

seva participació a la vaga. Aquells i aquelles que decidiu exercir el vostre dret de vaga el dia 21 heu de 

saber que teniu plena cobertura legal per fer-ho (preavís de vaga general registrat per la I-CSC en temps i 

forma, en l'àmbit de tota Catalunya i de tots els sectors econòmics), que no teniu cap mena d'obligació 

d'informar l'empresa (l'administració, en el nostre cas) ni a cap superior que fareu vaga, i que cap de 

vosaltres no té tampoc l'obligació de realitzar serveis mínims a menys que la Diputació us ho hagi 

comunicat prèviament per escrit abans de la pròpia jornada de vaga. Pel que fa a aquests serveis mínims, 

heu de tenir en compte que no hi ha un comitè de vaga específic a la Diba per a la convocatòria del dia 21 

(en no tenir el sindicat convocant representació en aquesta), fet pel qual la determinació dels mateixos ha 

estat feta directament per la part patronal, sense parlar-ne amb cap sindicat. Si us han comunicat per escrit 

que heu de fer serveis mínims però considereu que al vostre orgànic no li correspondria fer-ne, us podeu 

posar en contacte amb nosaltres (tanmateix, en aquest cas, us recomanem que els feu; tot i que si 

comprovem amb posterioritat que se us ha vulnerat el dret de vaga, es podria denunciar).   

Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

19 de febrer del 2019 


