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

Adrecem una carta al director general de la Policia perquè es trobi una
solució urgent al problema endèmic de manca d'efectius a la sala del 112
de Reus. Proposem que es generi un romanent d'hores extraordinàries! En
cas de no solucionar el problema, presentarem una denúncia a Inspecció
de Treball. 
Hem sol·licitat que a tots els companys/es que realitzin servei uniformat,
se'ls doti d'una segona taquilla.
Exoliquem els dos possibles models per a l'avançament de l'edat de la
jubilació del CME.

Nou èxit jurídic dels nostres advocats Els nostres
serveis jurídics han tornat a guanyar un cas
complicat. Condemnat un individu que en una
detenció va agredir i lesionar als companys! 
Nou company absolt! El Tribunal dictamina que la
seva actuació va ser absolutament justificada i
ajustada a dret, no tenint cap encaix dins la
tipificació de maltractament animal.

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Informació sobre la reunió amb
responsables de la RPCT.

Informació sobre la  reunió
entre sindicats representatius
del CME i responsables de la
Regió Policial Metropolitana
Sud.
Reunió amb responsables de la
RPTE.
Reunió amb els caps de la
RPMB.
Resum del comitè de seguretat i
salut laboral.

Comprovem les condicions de treball dels afiliats/es.
Mesurem la temperatura i qualitat de l'aire a vàries ABP'S. A l'OAC de
les Corts vam detectar un incompliment de la llei de riscos laborals
amb temperatures molt elevades. Vam fer dues inspeccions amb les
queixes corresponents i després de diverses gestions, es va corregir la
incidència i els agents ja treballen amb temperatures adequades.
Atenció telefònica diària i atenció personalitzada als afiliats/es.
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 210
companys/es han rebut formació.
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