
 “De la nostra lluista en farem el teu èxit,

defensem els teus drets“
Visita’ns

ASSISTÈNCIA
I INFORMACIÓ

EXCEL·LENTS
SERVEIS JURÍDICS

ÀMPLIA OFERTA
FORMATIVA

A l’ SME tenim una amplia xarxa de
delegats disponibles arreu del territori
amb qui podràs contactar per diferents
canals. 

Els nostres serveis jurídics tenen una
reconeguda experiència professional
contrastada en el sector públic.

Més de 60 cursos validats i meritables 
pel CME i Policia Local i 2 cursos anuals 
gratuïts per a tota l’a�liació.

Apostem per la tecnologia, posem al teu abast
eines online i de qualitat cURSOS 

GRATUÏTS 

Més de 60 cursos de 25h i 40h al teu abast. 

Demana informació dels cursos gratuïts de 25h a 
sme@sme-mossos.cat o al telèfon 93 310 77 64  

Despatx central Andreu Ramos
679 695 344

Carles Manrique
679 965 33793 310 77 64

SOM EL TEU SINDICAT
DE CONFIANÇA



ASSISTÈNCIA I
INFORMACIÓ

Àmplia xarxa de delegats/des
disponibles a territori.
Assistència ràpida, eficient i gratuïta via
WhatsApp, e-mail, web, SMS, ...
Disponibilitat d’informació i normativa
actualitzada.

DEFENSA JURÍDICA,
ASSEGURANÇA I
RECLAMACIONS

Defensa jurídica penal en situacions
d’acusat en un judici.
Àmplia assegurança de nòmina.
Reclamació de danys i davant
denúncies falses.

EXCEL·LENTS
SERVEIS
JURÍDICS

Assessorament gratuït en matèria
laboral.
Reconeguda experiència professional
contrastada en el sector públic.
Amplis coneixements en tramitació
expedients DAI i posterior defensa
davant tribunals.
Indemnitzacions per lesions en acte de
servei davant casos insolvència del
condemnat.
Reclamacions patrimonials contra la
DGP per objectes trencats i/o amb
danys en acte de servei.
Reintegrament mossos exclosos fase
pràctiques i posterior reclamació
mensualitats, danys i perjudicis.
Arxivament total dels nostres
encausats per l’1 Octubre de 2017.

OFERTA FORMATIVA 
AMB DIVERSITAT 

DE CURSOS
Reconeguda experiència formativa
amb més de 60 cursos policials.
NOU Campus virtual de cursos policials
on-line validats i meritables pel CME i
Policia Local.
Temaris gratuïts en PDF en tots els
concursos oposició del CME.

SERVEIS I 
DESCOMPTES

Ofertes i descomptes d’empreses amb
les quals tenim convenis de
col·laboració.
Les millors opcions amb pòlisses
d’assegurances a través de les
corredories amb qui treballem

Experiència i innovació; 
constància, treball i esforç. Sense enganys!

"Som el teu sindicat de confiança"

C/ Aiguablava, 55, 2a Planta
Barcelona 08042

93 310 77 64 sme@sme-mossos.cat

mailto:sme@sme-mossos.cat


  Telèfon d’informació 
  933 107 764 
  sme@sme-mossos.cat 

 

 

SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ ISPC 2022 
 

OMPLIR LES DADES En MAJÚSCULES (ENVIAR OMPLENADA I SIGNADA PER MAIL) 

 

 

 

 

AFILIAT/DA 

COGNOMS................................................................................................................... NOM...................................................... 

NIF................................... DATA DE NEIXAMENT........................................................... TIP ........................................................ 

TELÈFON.................................. TELÈFON MÒBIL................................... MAIL............................................................................ 

CODI POSTAL................................ LOCALITAT.............................................................PROVINCIA............................................... 

DADES PROFESSIONALS 

MOSSOS 

 PL 

EN CAS DE FER PL EN ACTIU ESPECIFIQUEU DESTINACIÓ DE TREBALL....................................................................................... 

SECCIÓ ISPC..................................................................................... AULA.................................................................................. 

PROMOCIÓ..................................................................................... TORN ISPC.......................................................................... 

 

La data de la sol.licitud................................................................... 

 

ORDRE DE PAGAMENT 

NOM I COGNOM DEL TITULAR.................................................................................................................................................... 

CODI POSTAL................................ LOCALITAT.............................................................PROVINCIA............................................... 

DADES BANCÀRIES 

CAIXA O BANC......................................................... LOCALITAT................................................................................................... 

QUOTA ÚNICA PERÍODE ISPC 30€ 

      IBAN                                     ENTITAT                               OFICINA                               DC                       NÚM COMPTE 

    -     -     -   -           

 
 
 
 

 
 
Una vegada iniciat el període de pràctiques és procedirà a cobrar la quota 
trimestral igual que a la resta d’afiliació. 

 

Signatura 
 
 
 
 
Localitat…………………………………………..…………………………Data……………………………… 

 



  Telèfon d’informació 
  933 107 764 
  sme@sme-mossos.cat 

 

 

DRETS I DEURES DE LES PERSONES ASPIRANTS 
AFILIADES EN EL CURS ISPC 

 
 

La forma de pagament és amb únic rebut domiciliat en compte bancari de 30€ per a tot el període 
ISPC.  
 
Aquest pagament únic ISPC donarà dret a: 
 

- Rebre informació del Sindicat per correu postal, mail, sms i/o altres canals de comunicació digitals 
habilitats a l’efecte. 

- Poder disposar del material lectiu, policial, etc., que des del sindicat SME es lliuri durant el 
període del curs de formació bàsica a l’ISPC. 

- Gaudir de l’assessorament legal que des dels diversos àmbits del sindicat et podem oferir. 
- Obtenir descomptes en material policial mitjançant empreses especialitzades amb qui l’SME 

tenim conveni de col·laboració. 
- Poder acollir-se a altres campanyes i/o serveis que des del sindicat es considerin adients. 

 
Una vegada finalitzat el període ISPC i amb el nomenament com a agent en pràctiques, la 
persona afiliada durant el curs ISPC, seguirà formant part del Sindicat Mossos d’Esquadra SME, 
sempre i quan no hi formuli renuncia expressa per escrit.  
 

 

 

 

 
 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades- 
personals seran incorporades a un fitxer de titularitat del SME. En cap cas seran utilitzades amb finalitats diferents a les aquí 
expressades, ni per organitzacions diferents. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, dirigida a la secretaria General del SME, 
a la seu del Sindicat al carrer Aiguablava 55, 2a planta, 08042 de Barcelona, o bé per correu electrònic a sme@sme-mossos.cat 

 

NÚMERO AFILIAT (a omplir per SME) SIGNATURA 
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