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SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

Donem suport a ARRO i BRIMO. Defensem
l'aplicació de les condicions de guàrdies no
presencials.

Demanem al president de la Mesa del
Parlament i a l'alcaldessa de Barcelona que
donin suport al CME i que dotin de recursos
humans i materials a les unitats d'ordre
públic. Demanem una condemna unànime i
explícita de la violència extrema i que ens
deixin fóra de les lluites partidistes.

Demanem que els nous cascs que s'han
adquirit recentment per les Unitats de
Trànsit, s'entreguin també als Grups
Regionals de Motos.

Ens posicionem contra l'eliminació del foam
i anunciem que si augmenten els companys
lesionats per no tenir eines, demanarem
responsabilitats.

Demanem més inversió a la RPCT I RPTE!

 Ens personem com a com acusació
popular contra els detinguts que van
intentar cremar un company de la
GU.

Demandem l'ISPC per vulneració de
drets fonamentals per prohibir
l'accés dels delegats sindicals.

S'admet a tràmit el nostre recurs
sobre la discriminació al CME, en
matèria de permisos retribuïts.

Inspecció de treball dóna dos mesos
per revisar les instal·lacions de Sant
Vicenç dels Horts, després que
denunciéssim a Inspecció de treball i
Seguretat Social de Catalunya per les
condicions tèrmiques inadequades
de la CD.

Tramitació de la carta denúncia de
la criminalització dels mossos al Ple
de l'Ajuntament de Barcelona, al
president del Parlament de
Catalunya i al ministre de l'Interior.

15 COMUNICATS INFORMACIÓDENÚNCIES 

Nou èxit jurídic! Sanció anul·lada
per ús d'una videocàmera en una
actuació!
Estimada una demanda contra la
Junta d'Andalusia per lesions d'un
menor tutelat per ells, a un
company de Bcn.
Els serveis jurídics aconsegueixen la
nul·litat d'actuacions d'un judici. 
L'Audiència provincial de Barcelona
absolt dos afiliats! 
Assistència judicial als nostres
afiliats/des. assessorament legal,
defensa jurídica i penal.

Reunió de la RPMB.
Reunió amb responsables de la
RPTE.
Reunió del CSSL.
Formació SPC 2021: Més de 80
cursos! Tots ells validats i meritoris! 
Més de 180 companys/es han rebut
formació.

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


