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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

Adrecem un escrit al director general de la
Policia per corregir les problemàtiques que
es deriven de la tramitació per a l'exempció
de nits als 55 anys. 

Adrecem un escrit a la Direcció General de la
Policia perquè prenguin les mesures adients
per millorar la qualitat de l'aire.

Li traslladem al nou conseller d'Interior la
necessitat urgent de començar a treballar
diversos temes que cal solucionar
urgentment al Cos de Mossos d'Esquadra. 

Demanem la creació d'un grup de treball,
amb la finalitat de donar una resposta dins
el marc normatiu a les situacions derivades
de la Instrucció que regula el procediment de
compensació d'hores acumulades pels
funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra.

Denunciem les greus mancances de
seguretat passiva d'una ABP de la
RPMB que posa en risc als agents

Denunciem l'estat de l'edifici base
davant Inspecció de Treball. Cal una
revisió integral de les dependències
per a avaluar els possibles
incompliments en matèria de salut
laboral.

Nova sanció anul·lada a la DAI del
company de Brimo que va ens va
confiar la seva defensa jurídica.

Nou èxit jurídic! El TSJC ens dóna la
raó i un company de Sant Joan Despí
obté la plaça de caporal!

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Informació sobre els temes tractats al
Consell de la Policia.

Informació convocatòria trànsit,
Investigació bàsica, d’investigació
avançada i de policia científica,
convocatòria categoria Sergent/a,
caporal/a, sotsinspector/a. 

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
200 companys/es han rebut formació.

Atenció telefònica diària i atenció
personalitzada als afiliats/es.
Comprovem les condicions de
treball dels afiliats/es.
Mesurem temperatura i qualitat de
l'aire.

11 COMUNICATS INFORMACIÓ2 DENÚNCIES 

MAIG 2021

Campanya de donació de sang en
col·laboració amb el Banc de sang

      Tot un èxit!


