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Capítol I
Definició i finalitats

Article primer

La Federació de Serveis (FS, d’ací endavant) és la federació de la Intersindi-
cal-CSC en què s’agrupen les treballadores i treballadors del sector de serveis 
privats i tots aquells subsectors i/o activitats econòmiques que aquest com-
prèn.

Article segon

La FS actuarà d’acord amb els principis de la Intersindical-CSC, amb les 
finalitats de:

Representar les afiliades i afiliats i també, en els respectius òrgans de 1. 
representació legal, les treballadores i treballadors compresos en l’article 
primer i defensar els seus interessos, tant personals com col·lectius.

Promoure la millora de les condicions de les treballadores i treballadors 2. 
del sector i subsectors de serveis, tant en l’àmbit exclusivament laboral 
com en el socioeconòmic.

Fer propostes a qualsevol nivell per promoure aquestes millores i 3. 
aconseguir un increment de sobirania dels Països Catalans en matèria 
laboral, social i econòmica.

Lluitar per la millora continuada de les condicions laborals, eco-nòmiques 4. 
i socials de les persones que treballen al sector, sense distinció d’origen 
geogràfic o situació legal d’estada al nostre país. Així mateix es vetllarà 
i impulsarà la formació integral dels i les treballadores per a afavorir la 
plena integració a casa nostra i el seu desenvolupament complert com a 
persones.

Emprendre les mobilitzacions i actuacions de qualsevol mena que re-5. 
quereixin les diverses conjuntures per aconseguir els millors resultats 
possibles en la defensa de les treballadores i els treballadors així com 
dotar la classe treballadora d’aquest país de capacitat de decisió i actuació 
en tots els àmbits.

Assessorar les afiliades i afiliats i les treballadores i treballadors del sector 6. 
serveis en general sobre els seus drets, deures i condicions de treball, així 
com en matèria de qualsevol activitat o prestació de la Intersindical-
CSC.

Contribuir a la consecució d’un Marc Català de Relacions Laborals, i a la 7. 
implantació d’un sistema social, econòmic i legislatiu igualitari als Països 
Catalans. En aquest nou escenari, els i les treballadores, participaran 
de la gestió dels medis i mètode de producció i hauran de ser objecte i 
subjecte de l’acció política, laboral, econòmica i social.
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Capítol II
De les afiliades i els afiliats

Article tercer

La Intersindical-CSC adscriurà les afiliades i els afiliats compresos/es en l’àm-
bit d’aplicació de l’article primer a la Federació de Serveis.

L’afiliació i els drets i els deures de les persones afiliades i la pèrdua de la 
condició de persona afiliada es regulen pel que disposen els Estatuts de la 
Intersindical-CSC.

Capítol III
De la relació de la Federació de Serveis amb la 
Intersindical-CSC

Article quart

Els drets i els deures de la FS són els que es recullen en els Estatuts de la 
Intersindical-CSC.

Article cinquè

El Comitè Executiu de la FS i el Secretariat Nacional de la Intersindical-CSC 
establiran els mecanismes de coordinació adients, que podran consistir, entre 
altres, en calendaris anuals de reunions.

La FS formarà part dels òrgans estatutaris d’acord amb el que disposen els 
Estatuts de la Intersindical-CSC.

Article sisè

La FS sol·licitarà la prestació dels serveis comuns de la Intersindical-CSC (vi-
sites o assistències d’Acció Sindical o dels Serveis Jurídics, cessió d’espais, as-
sistència a cursos de formació amb l’antelació suficient.

Capítol IV
De les seccions sindicals i de les sectorials

Article setè

La secció sindical és el nucli bàsic de representació de les treballadores i tre-
balladors i està formada per totes les persones afiliades que treballin en un 
mateix centre de treball i/o empresa.
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Article vuitè

Les seccions sindicals es regiran pel Reglament de seccions sindicals de la 
Intersindical-CSC. Escolliran, vàlidament constituïdes en assemblea, com a 
mínim, entre els seus membres, un/a secretari/a, un/a delegat/da sindical i 
un/a vocal, que tindran la funció de coordinar i impulsar les seves activitats.

Article novè

Les seccions sindicals és coordinaran amb la FS mitjançant la Secretaria d’Or-
ganització, que serà l’encarregada de la coordinació de les diverses seccions 
sindicals constituïdes i d’estructurar formalment les que encara no ho esti-
guin. 

Així mateix, la Secretaria d’Acció Sindical farà el seguiment quotidià de l’acti-
vitat de les diverses seccions sindicals i n’assegurarà l’assistència infor-mativa o 
solidària a aquestes. Per a assolir aquests objectius les secretaries d’Organitza-
ció i Acció Sindical treballaran de manera conjunta i coordinada.

Article desè

El Comitè Executiu, en tant que representant del mandat de l’Assemblea Na-
cional, per majoria absoluta de les persones assistents i previ informe favo-
rable de la Secretaria d’Organització, podrà aprovar la constitució de secto-
rials, quan per raó de l’especificitat del col·lectiu de persones afiliades calgui 
l’actuació conjunta i transversal de persones pertanyents a diferents seccions 
sindicals. 

La constitució de sectorials es comunicarà puntualment al conjunt de l’afi-
liació mitjançant els canals que es considerin adients.

Capítol V
Dels òrgans de representació i de gestió

Article onzè

L’Assemblea Nacional és l’òrgan superior de la FS i està formada per totes 
les persones afiliades a la Intersindical-CSC adscrites a la FS i que estiguin al 
corrent de pagament de les quotes sindicals.

L’Assemblea Nacional de la FS es reunirà cada quatre anys convocada pel Co-
mité Executiu. També es reunirà a instància d’una cinquena part de les perso-
nes inscrites a la FS que estiguin al corrent de pagament de les quotes sindicals 
o quan el Comitè Executiu ho cregui necessari. En aquest cas, en la convoca-
tòria hi hauran de figurar les raons de l’apreciació d’aquesta necessitat.
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La convocatòria de l’Assemblea Nacional s’haurà de trametre a l’afiliació,  amb 
una antelació mínima d’un mes. En el cas que el Comitè Executiu apreciés 
que cal convocar-la per via d’urgència, podrà fer-ho amb una antelació de 
quinze dies. Caldrà que en l’escrit de convocatòria justifiqui aquesta urgència. 
Qualsevol membre de l’Assemblea Nacional podrà demanar que a l’inici de la 
seva reunió s’ampliï aquesta justificació.

Article dotzè

L’Assemblea Nacional, com a òrgan superior de la FS, exercirà les competèn-
cies següents:

Fixar els objectius, l’orientació general i el programa de la FS −

Aprovar i modificar aquest Reglament. −

Aprovar o censurar la gestió del Comitè Executiu. −

Elegir cada 4 anys el Comitè Executiu de la FS. −

Aprovar els reglaments de funcionament de les seccions sindicals i de  −
les sectorials, que mai no poden contradir l’ordenament intern de la 
Intersindical-CSC.

Altres no previstes explícitament en aquest Reglament. −

Article tretzè

El Comitè Executiu  és l’òrgan de gestió de l’activitat de la FS i d’execució dels 
acords presos per l’Assemblea Nacional. Està format pel/per la secretari/ària 
general i un mínim de 4 i un màxim de 8 persones, escollides, per l’Assemblea 
Nacional per un període de 4 anys entre les candidatures que es presentin. 
Resultarà proclamada la candidatura que obtingui més vots entre les persones 
presents en l’Assemblea Nacional. 

Article catorzè

El Comitè Executiu sortint, tres mesos abans d’exhaurir el seu mandat, con-
vocarà l’Assemblea Nacional a fi d’elegir el nou Comitè Executiu. 

Serà escollida com a nou Secretariat la candidatura més votada. L’elecció es 
farà per llistes tancades, que hauran de contenir el nom de la persona candi-
data a secretari/ària general i de les altres persones candidates. 

En tot cas, al Comitè Executiu escollit hi ha d’existir la Secretaria General, la 
Secretaria d’Organització i la Secretaria d’Acció Sindical. 
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En cas que quedi vacant el càrrec de secretari/ària general, l’ocuparà el secre-
tari/ària d’Organització fins a la finalització del mandat. Si també quedés va-
cant aquest càrrec, es convocaria l’Assemblea Nacional per proveir per aquest 
període el càrrec de secretari/ària general.

Article quinzè

El Comitè Executiu es reunirà de forma ordinària mensualment i de forma 
extraordinària quan el convoqui el/la secretari/ària general o un mínim de 3 
dels seus membres. Prendrà les decisions per majoria dels membres assistents, 
llevat d’aquelles relacionades amb la convocatòria extraordinària de l’Assem-
blea Nacional, que es prendran per majoria absoluta de les persones que el 
composen. 

Capítol VI
Del règim econòmic

Article setzè

Donat que la FS és una federació de la Intersindical-CSC i està regida pels 
seus Estatuts, qualsevol ingrés o dret econòmic generat per l’activitat de la FS 
en qualsevol de les seves facetes serà percebut per la Intersindical-CSC.

La gestió i la percepció de les quotes sindicals correspon a la Secretaria d’Or-
ganització de la Intersindical-CSC, així com la gestió i la percepció de les 
subvencions i els ajuts públics que corresponguin al sindicat per les activitats 
desesnvolupades per la FS.

Disposició Addicional Primera

Tot allò no previst en aquest Reglament serà regulat pels Estatuts de la Inter-
sindical-CSC i els seus reglaments, que, en tot cas, tindran caràcter supletori 
d’aquest.

Disposició Addicional Segona

Aquest Reglament entrà en vigor el 4 d’abril de 2009, dia de la seva aprovació 
per l’Assemblea Nacional de la FS.

Seu Nacional, Barcelona, Països Catalans, abril de 2008
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