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  T ' I N F O R M E M

 

 
  D E F E N S E M  E L S  T E U S  D R E T S

Demanem que es donin les instruccions
necessàries al territori perquè es planifiqui
tota la jornada anual, com preveu la
normativa.
Demanem que la Prefectura del CME tramiti
una ordre interna d'actuació davant les
celebracions no autoritzades a domicilis
particulars, pisos turístics, etc.
Demanem un pas de vianant a l'accés de la
zona de tir de l'ISPC.
Ens queixem al director general de la policia
per les gravacions efectuades als companys
del CME i de Policies Locals en les seves
actuacions.
No creiem necessari que en el justificant
mèdic d'una persona intervinguda
quirúrgicament, s'especifiquin els dies de
repòs.
Demanem la retirada preventiva de les
mascaretes amb grafè.

Denunciem Oriol Mitjà per una
piulada on equipara els policies i els
criminals dient que tenen la mateixa
freqüència d'algunes alteracions
genètiques.

Clatellada a la DAI! Un company de
la BRIMO, condemnat per la DAI, ha
estat declarat innocent després de
confiar en els serveis jurídics del
Sindicat de policies de Catalunya.
Nou èxit jurídic! Sanció anul·lada
per ús d'una videocàmera en una
actuació!
Un jutjat anul·la una sanció per
desproporcionada. El jutge, una
vegada més, dóna la raó als serveis
jurídics del SPC rebaixant la sanció
d'una companya.

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Reunió bases del concurs de les places
d'investigació.
Informació sobre la convocatòria  de
protecció de persones i béns. 
Visites sindicals a l'ISPC per resoldre
els dubtes dels alumnes.
Formació SPC 2021: Més de 80 cursos!
Tots ells validats i meritoris!  I més de
180 companys/es han rebut formació.Atenció telefònica diària.

Atenció personalitzada als
afiliats/es.
Comprovem les condicions de
treball dels afiliats/es.

12 COMUNICATS INFORMACIÓ1 DENÚNCIA 

ABRIL 2021

Iniciem una campanya, en
col·laboració amb el banc de sang, on
t'engresquem a què facis una donació
de sang!


