
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

L’afany per aconseguir que la nostra organització sindical esdevingui més útil i 
solidària ens ha portat a idear un programa pensat exclusivament pels aspirants al 
CME. Aquest servei va ser aprovat pel Secretariat Nacional del CAT en la reunió 
celebrada el Setembre de l’any 2009, i consisteix en una indemnització econòmica 
en cas que l’afiliat suspengui el curs de formació a l’ISPC, la qual cosa ajudarà a 
parar el cop, esdevenint un coixí que permeti redreçar la seva situació professional 
i personal. 
 
El CAT es compromet contractualment a indemnitzar amb la quantitat de 1500 
euros als/les afiliats/des que siguin declarats “no apte” al final del període de 
formació a l’ISPC i no estigui immers en alguna de les causes que s’estableixen en 
l’apartat d’exclusions d’aquest programa. S’estableix un fons de 30000 Euros per a 
cobrir les indemnitzacions derivades d’aquest programa. La concessió d’aquesta 
ajuda queda supeditada a l’existència de fons. En el cas de superar el fons 
esmentat, la quantitat a percebre quedarà condicionada al prorrateig entre tots els 
expedients per no apte presentats a l’àrea jurídica del CAT-ME.  
 
CONDICIONS.- 
 

1. Per gaudir d’aquesta prestació l’interessat s’haurà d’haver afiliat al 
CAT abans del 31/12/2009, havent d’abonar completament la quota 
trimestral corresponent en curs sigui quina sigui la data d’afiliació. 

2. Per gaudir d’aquesta prestació, l’interessat s’haurà de mantenir com a afiliat 
i haurà de pagar totes i cadascuna de les quotes fins haver finalitzat el curs 
de formació a l’ISPC. En qualsevol cas per gaudir de la prestació, s’haurà 
d’abonar com a mínim l’import corresponent a tres trimestres. 

3. Previ al lliurament de la indemnització, l’afiliat declarat “no apte” haurà 
d’apoderar als serveis jurídics del CAT per interposar quants recursos siguin 
necessaris contra aquesta declaració i s’haurà de comprometre a no desistir 



 

del procediment fins aconseguir un pronunciament que posi fi, primerament, 
a la via administrativa i/o en segon lloc, si els serveis jurídics del CAT així 
ho estimen, qualsevol via jurídica. En el cas que el CAT aconsegueixi un 
pronunciament favorable i, com a conseqüència, l’opció d’ingrés de l’afiliat 
al Cos de Mossos d’Esquadra o a l’ISPC, aquest haurà de retornar al sindicat 
la indemnització rebuda en el termini de tres mesos des del seu ingrés efectiu 
al Cos o a l’ISPC, o en el termini de sis mesos en el cas que opti per la no 
reincorporació. 

4. En el cas que l’afiliat no compleixi amb les condicions establertes en el punt 
anterior, el sindicat es reserva el dret d’exercir les accions legals que cregui 
oportunes a fi i efecte de vetllar pels interessos de l’organització. 

5. La prestació es farà efectiva en un pagament únic el dia següent a la 
publicació de les llistes d’aptes i no aptes, un cop s’hagi realitzat 
l’apoderament requerit en el punt 3 i s’hagi comprovat el compliment de tots 
i cadascun dels apartats d’aquest document, i després de la corresponent 
comunicació al sindicat per part de l’afiliat. 

 
EXCLUSIONS.- Queden exclosos d’aquesta prestació els afiliats que no superin 
el període de formació per algun d’aquests motius, 
 

- Accions o omissions comeses amb negligència inexcusable. 
- Accions o omissions comeses amb dol. 
- Comissió d’infraccions penals o administratives 
- Renúncia a seguir el procés selectiu. 
- Motius relatius a règim disciplinari. 
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