
 



 

Som un conjunt de persones que treballem a diverses Administracions Públiques i volem regirar 

aquests sectors des dels valors de la CGT. 

Potser tot just acabes d’entrar a la CGT. Si és així, et recomanem el mòdul de formació bàsica per 

conèixer el nostre sindicat i com funcionem. Ho trobaràs clicant aquí: 

https://www.scribd.com/doc/102676332/Que-es-la-CGT 

Veuràs que la CGT és un sindicat on l'organització i presa de decisions són realitzades única i 

exclusivament per nosaltres, les treballadores i els treballadors en assemblea. La solidaritat és la base. 

Si la plantilla d’una empresa té un problema, el sindicat se’l fa seu, donant-li suport avui, demà i 

sempre, i a qui ho necessiti després. 

També volem deixar clar que arribes a un sindicat feminista on lluitem  contra totes les 

discriminacions, en especial aquelles motivades per la raó de gènere o identitat. Som conscients que 

cal presentar batalla tant en l’entorn laboral com dins del mateix sindicat perquè ens queda molt per 

aprendre i el patriarcat té múltiples cares.  

El sindicat d’administració pública de Barcelona és el punt de trobada on les persones que formen les 

seccions sindicals de CGT, i qualsevol a títol individual, tractem els problemes comuns amb l'objectiu 

de fer valer els nostres drets, els de tothom. No importa per a qui treballem. Hi ha seccions sindicals 

a insititucions com ara SEPE, AEAT, INSS, Ajuntament de Molins, Ajuntament de Santa Coloma, 

Ajuntament i Diputació de Barcelona, Parcs i jardins, Justicia i d’altres a tot Catalunya i l’Estat. Les 

seccions sindicals són l’expressió del sindicat a l’empresa i participen també a comitès d’empresa i 

juntes de personal a través de representants electes pel conjunt de les treballadores. 

                 Ens pots contactar a la nostra adreça de correu: sapb.cgt@gmail.com 

https://www.scribd.com/doc/102676332/Que-es-la-CGT
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Et convidem també a què vinguis al nostre local al Carrer Pare Lainez, 18-24 planta 2 on hi ha la 

trobada quinzenal dels representants del sindicat, a més de les permanències, per trobar solucions a 

problemes del teu dia a dia a la feina a més d’informar-te més a fons sobre el funcionament del 

sindicat. Rebràs les convocatòries mensualment per correu electrònic. 

A banda, t’animem a que ens segueixis, ens donis suport i contribueixis, a les xarxes socials: 

          @sapbcgt                         /cgtsapb 

 

I és clar, pots afegir-te a qualsevol grup de treball de la CGT que més t’interessi. Des del grup de 

Dones Llibertàries, Salut Laboral, fins al grup d’Ensorrem Fronteres, passant per les iniciatives dels 

diversos sindicats sectorials, com ara ensenyament, transports, etc. 

Posa't en contacte amb sapb.cgt@gmail.com i parlarem de quina es la millor via per desenvolupar la 

teva acció! 

https://twitter.com/sapbcgt
https://t.me/cgtsapb
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En primer lloc, al sindicat pots trobar una xarxa de suport mutu de companyes i companys que 

defensem els drets a l’àmbit de la feina, mitjançant les diferents seccions sindicals que tenim 

constituïdes o bé a títol individual. 

Disposes d’un servei gratuït d’assistència juridico-laboral i de diversos recursos d’autodefensa legal 

que esperem que no et calguin mai però que si es dóna el cas, contestaran a les teves consultes. De 

moment aquest servei el donem amb petició prèvia, presencialment o a través del correu electrònic 

sapb.cgt@gmail.com 

La CGT organitza activitats diverses als seus locals, a les quals pots assistir sempre que vulguis. 

Gaudeix també de les nostres revistes Rojo y Negro i Revista Catalunya. 

Com a materials d’autoformació, te’n volem destacar els següents: 

• Guies laborals d’Acció Sindical: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique58 

• Guies d’Acció Social: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique69 

• Guies de Salut Laboral: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique97 

La normativa bàsica per ser treballadora a l’administració pública és l’EBEP: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 

A més pots trobar la normativa ampliada i actualitzada a: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Public
a&modo=1 

Si formes part d’una empresa pública i ets laboral, a més a més de l’Estatut dels Treballadors, pots 

trobar el ten conveni mitjançant aquest cercador: 

http://treball.gencat.cat/es/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/             

• CONSELL! Fes servir sempre normativa actualitzada al moment que ho necessitis 
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També pots consultar quina disponibilitat de cursos http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25 hi 

ha a cada moment i apuntar-te al que més t’atregui. 

Per qualsevol tramitació administrativa (altes i baixes d’afiliació, subscripcions a revistes, 

domiciliacions, etc.) pots adreçar-te a: 

Sindicat d’Administració Pública de Barcelona  
sapb.cgt@gmail.com 
C/ Pare Laínez 18 – 24 (dl – dv) 
08025 Barcelona 
Telf. 933103362 

https://cgt-sapb.cat 

El sindicat t’ofereix també defensa laboral presencial a través dels següents serveis jurídics: 

Horaris: 

Dimarts de 16:30 a 18:00 ~ Roser 

Dimecres de 16:00 a 17:30 ~ Sandra 

Per fer-ne ús, només cal que demanis cita prèvia de manera presencial o per correu electrònic, o bé 

trucant a recepció del local de CGT Barcelona (93 3103362). Per major facilitat, les advocades Puig 

Gonell, et poden atendre al mateix local de CGT Barcelona, dt i dc de 16.30 a 18.00h. Pots fer 

qualsevol consulta que tinguis. No conèixer els teus drets legals és com no tenir-los! 

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25
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I si encara vols saber-ne més… 

Federació Local de Sindicats de Barcelona: 

http://www.cgtbarcelona.org 

CGT Confederal: 

http://cgt.org.es 

CGT Catalunya: 

http://www.cgtcatalunya.cat 

Seus i dades de contacte de CGT a Catalunya: 

http://cgt.org.es 

CGT Catalunya en les xarxes socials:  

https://about.me/cgtcatalunya 

Projecte col·laboratiu de Ruesta: 

http://www.ruesta.com 

Centre d’Estudis Llibertaris Fundació Salvador 

Seguí: 

http://www.fundacionssegui.org 

Informació CGT: 

http://in-formacioncgt.info/index.html 

 

T’esperem! 

Endavant i… Participa i lluita pels teus drets 
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