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

El Ministeri ens envia l'informe favorable per avançar la jubilació del CME
que ha emès Inspecció de Treball. Com a impulsors i únic Sindicat de
Mossos que va iniciar la sol·licitud i tramitació de l'expedient per avançar
l'edat de jubilació al CME, finalment hem rebut una resolució favorable. 
Denunciem a Inspecció de Treball l'Edifici de Les Corts. Esperem que la
denúncia funcioni i que se solucionin els problemes dels detectors, la
senyalització i els llums! 
Denunciem a Inspecció de Treball el 112 de Reus per possibles riscos
psicosocials al treball! Des de l'SPC ja hem denunciat la manca d'efectius
en dues ocasions.
Els constants canvis de planificació a les diferents unitats d'ARRO,
impossibiliten l'organització de la vida privada dels efectius. Novament,
demanem al director general de la Policia que busqui una solució ràpida i
definitiva.
Aspirants en pràctiques, un mes més? Hem adreçat una carta a la Direcció
General de la Policia mostrant el nostre malestar i hem preguntat com es
resoldrà i com us afectarà. Poseu-vos en contacte amb el Sindicat per
reclamar.

Nou èxit jurídic Aquesta vegada el cas d'un
company del CME que opositava a GUB. Un
company va ser exclòs d'un procés selectiu a la
Guàrdia Urbana de Barcelona. Li van sortir
alterats erròniament els valors de l'audimetria.
Els serveis jurídics de l'SPC aconsegueixen que
se li torni a fer la prova.

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Informació sobre el Pla d'Igualtat de
dones i homes de la PG-ME.
Informació sobre la reunió de la Regió
Policial Girona (RPG).
Resum del Consell de la Policia.
Visitem l'Institut de Seguretat pública de
Catalunya per resoldre els dubtes dels
aspirants.
Comprovem les condicions de treball
dels afiliats/es.
Atenció telefònica diària i atenció
personalitzada als afiliats/es.

Formació SPC 2021: Més de 80 cursos!
Tots ells validats i meritoris! Més de 210
companys/es han rebut formació. 

COMUNICATS INFORMACIÓ

JULIOL 2021

Mesurem la temperatura i qualitat de l'aire a vàries
ABP'S. Detectem que continuen els problemes de

climatització a la CD de Viladecans. Al gener ja vam
interposar una denúncia pel mal funcionament, i

aquest mes de juliol hem aixecat acta de notificació
per als serveis d'administració de la RPMS.


