
COMUNICATS 

Visites presencials a les ABP's: 109.
Prevenció de riscos laborals: S'han visitat
9 ABP's (Pla d'autoprotecció + PRL)
Informem dels temes tractats a la reunió
de la RPCT, el 7 d'octubre de 2021.
Informem dels temes tractats a la reunió
Regional RPMN, 26 d'octubre de 2021 
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.

Les organitzacions sindicals del cos de Mossos
d'Esquadra SAP-FEPOL, USPAC-USCOP, SPC, SME,
CAT-ME, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME i SEI,
conjuntament amb les organitzacions sindicals de
les Guàrdies Urbanes i Policies Locals SICPOL, SFP-
FEPOL, SAP- PL i SAPOL, així com l'associació
professional APME, ens unim per lluitar per la
seguretat pública i la dignitat policial.
Redactem un seguit de comunicats, fem reunions
amb diferents representants parlamentaris i
convoquem una manifestació per dir prou a la
violència contra la policia, al menyspreu, a la
manca de material, per abordar l'actual situació de
crisi! Calen mesures extraordinàries i urgents!

 
  

 

Jubilació anticipada. Dins la feina iniciada pel
Sindicat de Policies de Catalunya des de l'any 2004
(conjuntament amb els sindicats ErNe de l'Ertzaintza i
SPF Sindicat de la Policia Foral de Navarra), els dies
13 i 14 d’octubre, coincidint amb el Ple de presentació
dels Presupuestos generales del Estado, ens hem reunit
amb diversos grups parlamentaris del Congreso de los
Diputados per accelerar el final de l'expedient.
Adrecem un escrit al director general per mostrar la
nostra preocupació en les cobertures que es donen a
diferents punts del territori, sobretot en els límits de
les regions policials.
Aconseguim la màxima representació en les eleccions
sindicals a l'ajuntament de Roda de Berà.

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

PER LA SEGURETAT
PÚBLICA

INFORMACIÓ

OCTUBRE 2021

Més de 80 cursos! Tots ells validats i meritoris!
 Llancem un curs per a preparar a futurs
aspirants a les oposicions de mosso/a.
Més de 210 companys/es han rebut formació. 

FORMACIÓ SPC 2021

Defensem els teus drets   

T´informem!


