
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL TREBALL JURÍDIC DEL CAT  
 

 
L’àrea jurídica del CAT, des de l’any 2000, en que s’informatitzen els expedients 

jurídics i poden ser comptabilitzats fins l’any 2010, ha portat un total de 
1.178 casos de reclamacions, denúncies, impugnacions, expedients disciplinaris 
i casos de tota mena. 
 
Nosaltres no som un sindicat que, per evitar-se feina, desanimi a la gent a reclamar, a no 
ser casos molt evidents, animem als afiliats a reclamar els seus drets i aquesta xifra és 
una evidència.  
 
Tampoc ens treiem de sobre als afiliats amb problemes, de fet, és el contrari, sovint ens 
venen companys amb problemes que s’han sentit abandonats per altres sindicats i, 
podent esquivar-los, els donem suport, el qual demostra el nostre esperit de servei al 
col·lectiu. 
 
Ara com ara, hi ha 4 advocats treballant pel CAT, més un delegat d’afers jurídics que 
coordina i atén personalment als afiliats i que, tot i ser mosso, també té la carrera de dret 
i coneix a la perfecció les nostres singularitats, el qual dóna un plus de qualitat a la 
nostra assistència jurídica. 
 
L’any 2008 es van obrir 57 expedients jurídics (casos), l’any 2009 se’n van obrir 111 i 
l’any 2010 un total de 169, el qual indica el creixement d’afiliació, però també 
l’increment de la conflictivitat laboral ja que la progressió és molt elevada. 
 
La feina jurídica, sovint, es grisa, ningú difón que està expedientat o que ha reclamat 
això o allò, però és una peça fonamental del sindicalisme i hem volgut fer difusió 
d’aquestes dades per valoració i reconeixement públic d’una tasca força desagraïda, més 
quan parlem de dret administratiu, branca on obtenir resultats positius és força costós. 
 
Mantenir una elevada taxa de reclamacions és un element de pressió, també, per a que la 
normativa sigui modificada.  
 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT, en funcions. 
 
CATalunya a 23 de febrer del 2011.  


