
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUOTA SINDICAL 
 

 

10,35€ MENSUAL PER 

NÒMINA 

31€ TRIMESTRAL PER 

BANC 

 

¡Dedueix a la Declaració 

de la RENDA! 

 

Volem comptar amb tu! 

 

Sindicat Independent i 
Demòcrata de 

Treballadors de 
Catalunya 

 

Afília’t, som el teu  

Sindi.cat 

 

Horari i informació Sindi.Cat 
 

 

 
Matins de 9:00 a 13:30 h. 

Tardas de 15:30 a 19:30 h. 
 

T’atendrem a: 
 

Avda. Marqués de 
Montroig, 82   08912-

Badalona 
Tel. 930 11 03 92 - 667 

90 18 72 
 

info@elteusindi.cat 
 

 
Edita: Àrea de Acció Sindical de Sindi.Cat 

 

 

 

 

 
VOLEM SER EL TEU 

SINDICAT DE 
PROXIMITAT 

 

om el SINDI.CAT, el Sindicat 
Independent i Demòcrata de 

Treballadors de Catalunya.  

 
Funcionem amb total independència 

dels partits polítics i estem integrat 
per dones i homes íntegres, amb 

molta experiència sindical i laboral 

per posar-la a partir d’aquests 
moments, a la teva disposició.  

 
Tenim una assessoria jurídica per 

assessorar-te i ajudar-te amb els 

teus dubtes, problemes i 
preucupacions laborals, civils, 

contencioses i penals. 
Hem iniciat una campanya d’ afiliació 

als centres de treball.  

 S 

Sindi.cat 

mailto:info@elteusindi.cat


 

 

 Quines avantatges 

tindria com 

afiliat/da? 

Tothom hauria d’estar  afiliat a un 

sindicat. L’afiliació és la millor 

garantia  de la defensa dels nostres 

drets socials i laborals, suposa l’ 

accés a una major informació, una 

millor defensa legal del treballador 

afiliat, una interlocució més fort 

amb l’empresari, una protecció  

extra en cas de problemes laborals. 

 

I per qué afiliar-se al 

SINDI.CAT SÍ val la pena? 

SINDI.CAT és un sindicat molt 

diferent perque som independents 

i sense interessos polítics. 

 

 

 

Si jo ara no tinc 

problemes laborals... 

Pot ser que avui no, però: Qui et 

garantitza que no els tindràs demà? 

i si tens drets que desconeixes? A 

més, molts problemes no ho son 

tant a nivell d’ empresa, si no que 

deriven de convenis col·lectius de 

sector, de la legislació, de decisions 

de les Administracions Públiques... i 

allò requereix un compromís sindical 

que estigui per sobre de la nostra 

empresa o centre de treball concret 

i que exigeix una actuació conjunta 

de tots els treballadors. Els 

problemes laborals ens afecten a 

tots en un moment o altre de la 

nostra vida laboral. 

I qué oferim al SINDI.CAT ? 

Oferim un excel·lent servei 

d’assessorament sindical i assessoria 

jurídica laboral, civil, contencioso-

administrativa i penal. 

 

 

Defensa jurídica-laboral 

especialitzada en: 

Acomiadaments individuals i 

col·lectius, denúncia de contractes 

ilegals, reclamació de nómines, 

jubilació i pensions de invalidesa, 

Prevenció de Riscos laborals, 

denuncies d’assetjament laboral, 

denúncias davant Inspecció de 

Treball, reclamacions per baixes 

laborals mal diagnosticades, etc… 

Temes civils: 

Separacions, divorcis, 

herències, etc… 

Temes Penals: 

Judicis de faltes i delictes, etc… 

 Fem declaracions de RENDA 

(IRPF). 

 També t’ oferim formació 

sindical per delegats i 

membres de comitès d’ 

empresa. 

 


