


El principal motiu de la raó de ser del sindiCAT és la defensa i la millora de 
les condicions dels moss@s, així com vetllar per la seva seguretat jurídica. Per 
assolir aquest objectiu és necessari tenir diferents vies d’accions sindicals, una 
d’aquestes i, puntal fonamental del sindicat, és el servei jurídic. 

Les dificultats amb què ens trobem a l’hora d’establir marcs de negociació 
amb la nostra despòtica empresa, la permanent cacera de bruixes a que ens 
té acostumats la DAI, la gran quantitat de problemàtiques de la nostra feina 
combinada amb la inacció -massa habitual- del servei jurídic de la Genera-
litat, etc., juntament amb la complicada mobilització col·lectiva que patim, 
ha portat a què, -des de fa ja uns anys- el % més alt del pressupost del sindi-
CAT s’inverteixi en l’Àrea Jurídica. A més a més, fomentem als nostres afiliats 
a la interposició de qualsevol tipus de denúncia en la que es vulnerin els seus 
drets, i el mitjà per a dur-ho a terme és El Front Jurídic, un programa del 
FundaCAT (http://www.elsindi.cat/wp/fundacat/) que ofereix, entre d’altres: 

Ajudes: Despeses per desplaçaments per diferents supòsits; d’indemnització 
per temps; per contractació de peritatges externs; per investigadors privats i 
altres mitjans probatoris; per sancions o mesures cautelars amb canvi de des-
tinació; per funcionaris en pràctiques que no superin el període de pràctiques.

Cobertures: per despeses d’interposició de recursos judicials o administratius; 
per despeses de procuradors, poders i actes notarials; per pèrdua de retribu-
cions per resolucions sancionadores o cautelars administratives o penals no co-
bertes per l’assegurança; per sancions o mesures cautelars amb canvi de nivell 
(lloc de treball amb plaça definitiva); per sancions econòmiques imposades 
en processos judicials derivats de la tasca policial.

Bestretes: per sancions amb suspensió de feina i sou cobertes per l’assegurança; 
per pèrdua retributiva temporal com a conseqüència del passi a una situació 
diferent al servei actiu; per pignoracions i/o embargaments de la totalitat o 
part del sou com a conseqüència de mesures cautelars administratives o pe-
nals; autos judicials de llibertat sota fiança.



Els nostres serveis jurídics sempre han estat a la disposició tant dels afiliats 
com de la resta del col·lectiu. Tanmateix, amb aquesta promoció, volem 
donar-lo a conèixer i, per tant, el que oferim del 15 d’octubre fins el 15 de 
desembre és el següent:

.- Podreu efectuar consultes de franc - tant per temes laborals o pri-
vats- a qualsevol dels nostres quatre advocats. 

.- En el cas de consultes per temes laborals, si del seu previsible des-
enllaç es preveu una possible i implícita millora, o conseqüència positiva 
de cara a altres casos semblants dins el nostre col·lectiu, tota la seva tra-
mitació (treball dels advocats, tasses jutjats, procuradors, mitjans de pro-
va, recursos, possibles costes) aniran a càrrec del sindiCat en els mateixos 
termes que explicita el nostre FundaCat. Per poder gaudir d’aquesta 
promoció, un cop hagueu parlat amb els nostres advocats, us hauríeu 
d’afiliar al sindiCat.

.- Per temes privats, en tots els àmbits jurídics: mercantil, civil, 
divorcis, etc. gaudireu d’una reducció del 50% de les tarifes oficials del 
col·legi d’advocats. NO caldrà que us afilieu per aquesta opció si final-
ment decidiu que us ho portin.

Per poder concertar aquestes consultes, haureu de trucar prèviament 
al mòbil 608237543 i concretarem dia, hora i advocat. Les consultes es 
duran a terme:
- A la nostra Seu Nacional a Barcelona (sempre amb visites concerta-
des) les consultes seran els dies laborables -exceptuant els dimecres- de 
dilluns a divendres de 10:00 a 14:00, i de 16:00 a 20:00 els dimarts i 
dijous.
- Els dimecres es faran visites a Tarragona, Lleida i Girona 

QUÈ OFERIM AMB LES JORNADES DE PORTES OBERTES?



MONTSERRAT LÓPEZ GONZÁLEZ

Llicenciada en Dret l’any 2003, amb màster en Dret laboral/social i especialit-
zació en civil i contenciós administratiu i mediadora empresarial. Porto treba-
llant en el CAT des del juny de 2010, amb rigorosa professionalitat i experiència 
avalada  he defensat els drets i interessos dels Mossos d’Esquadra aconseguint 
anulacions de sancions disciplinàries per sentència, regulació salarial en casos de 
baixes laborals, estimacions d’incapacitats permanents de diferents graus i altres 
peticions jurídiques.

OSCAR BELMONTE CASTRO

Llicenciat en Dret l’any 2003 i treballant en el CAT des de l’abril de 2010. Du-
rant aquests 8 anys al CAT he treballat amb la màxima professionalitat per de-
fensar els drets dels Mossos d’Esquadra, especialment contra les injustícies de la 
DAI, contra l’assetjament dels comandaments superiors sobre els mossos , contra 
els abusos de l’Administració en temes d’índole econòmic i estatutari, contra les 
denúncies infundades dels ciutadans i en reclamació dels  danys soferts  en actua-
cions policials i finalment, tramitant, amb la màxima discreció i confidencialitat,  
els assumptes personals i privats que m’han encomanat.

RAQUEL FERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Llicenciada en Dret des de l’ any 2001. Des de l’any 2007 he vingut desenvolu-
pant activitat jurídica, fonamentalment en l’ àmbit administratiu i penal, en el 
CAT, a més de l’ experiència acreditada en defensa del col·lectiu, he actuat en 
assumptes d’ àmbit privat i  de mossos relacionats amb l’ ordre civil (matrimonial, 
herències, contractes...), seguretat vial (accidents de circulació) i assumptes pe-
nals, entre d’ altres.

RAMON FIGUERA PALACIOS

Llicenciat en Dret des de l’ any 1991, amb una amplia experiència en el món 
jurídic i dels funcionaris públics, col·laborador del CAT-ME des de l’any 2003. 
Enquadrat en un despatx multiciplinar a Barcelona i, a més de l’experiència acre-
ditada en defensa del col·lectiu, he actuat en assumptes d’àmbit privat i dels 
mossos relacionats amb l’ordre civil, penal i laboral, en molts casos els reculls de 
jurisprudència es basen en assumptes que he portat.
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