
SERVEIS JURÍDICS 

 Demanem que els Mossos disposin de més efectius
i més mitjans i que qui atac a un policia tingui un
càstig prou important per a tenir un efecte
dissuasiu.
Demanem una solució que talli de soca-rel les
agressions i fem una reflexió sobre aquells que
dissenyen els dispositius i envien patrulles sense
material ni formació als botellots.
Requerim al Departament d'Interior els protocols
d'actuació que afecten el CME (seguretat ciutadana
i ordre públic), davant un possible incident nuclear
que requerís l'activació del pla PENTA a la central
nuclear d'Ascó i Vandellòs.
Instem al Departament d'Interior a què millori les
mesures organitzatives i hi hagi més material,
formació i seguretat pels agents que han de
desmantellar plantacions de marihuana.
Sobre el projecte PECAR i si afectarà les URMA i
ACMES, hem preguntat al director general quines
possibles afectacions en aquestes unitats hi hauria
en les competències en medi ambient per
l'aplicació del pla i com es veuran afectades.
Assistim a la jornada de portes obertes als
sindicats, per les/els aspirants que iniciaran el
període de pràctiques aviat. Aprofitem per
denunciar novament el lamentable estat del terra,
que ja ha provocat lesions als companys/es.
Presentem al·legacions sobre l'esborrany
d'Instrucció que ha fet l'Administració per agilitzar
que es percebin les indemnitzacions sense recórrer
als tribunals.

Us informem dels temes tractats a la
Reunió RPTE, 14 de setembre de 2021.
Resum del Consell de la Policia.
Som presents a Les Corts, a l'avaluació de
riscos laborals on es detecten moltes
incidències denunciades per l'SPC a
Inspecció de Treball el passat 7 de juliol.
Visitem l'Institut de Seguretat pública de
Catalunya per resoldre els dubtes dels
aspirants.
Comprovem les condicions de treball dels
afiliats/es.
Comprovem les condicions dels espais de
treball i els vehicles.
Atenció telefònica diària i atenció
personalitzada als afiliats/es.
Assessorament jurídic.

 
  

 

Nou èxit jurídic. Un company del CME que opositava a
GUB 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.
La DAI queda en evidència per segona vegada! El TSJC
ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la
Generalitat de Catalunya amb relació a la sanció de 4
mesos de suspensió de feina i sou imposada a un
company. 

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

COMUNICATS INFORMACIÓ

AGOST/SETEMBRE 2021

Pla de carrera per usc.
Igualtat.
Processos participatius i promoció.
Vot electrònic.

Més de 80 cursos! Tots ells validats i meritoris!
 Curs de preparació per al nivell C2 de llengua
catalana (en línia).
Més de 210 companys/es han rebut formació. 

COMISSIONS DE TREBALL SPC

FORMACIÓ SPC 2021

Defensem els teus drets

T´informem!


