
SERVEIS JURÍDICS

Informem dels temes tractats al Concurs
general: Reunió 17/01/2022
Informem dels temes tractats a la Reunió de
tots els sindicats representatius sobre el
Concurs general.
Informem de les qüestions tractades al Consell
de la Policia 19/01/2022.
Reunió Comissió de relacions amb ISPC.

 
  

 

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

COMUNICATS INFORMACIÓ

GENER 2022
Defensem els teus drets   
T'informem!

Jubilació anticipada
T'informem sobre la nota informativa emesa per
la seguretat social sobre la jubilació anticipada al
CME.
Nova convocatòria per cobrir 840 places de la
categoria de Mosso/a
Des de l'SPC et podem ajudar a prepar-te les
oposicions. A més, amb les novetats d’aquest any
tenir el curs ACTIC puntuarà fins a 1,5 punts. Et
recordem que som Centre ACTIC  (formador i
avaluador) i que també et podem ajudar a
preparar l’accés.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Ara,
pots recuperar part dels diners!
Si el teu cotxe és un dels 10 milions d’afectats,
pots reclamar una indemnització. El Sindicat de
Policies de Catalunya ha arribat a un acord amb
Vosseler Abogados, que et permetrà recuperar
entre un 10 i un 15% del preu que vas pagar pel
teu vehicle. Només per a afiliats!
SPC-PL Sant Joan Despí guanya les eleccions
sindicals
Ha estat el sindicat més votat amb 28 vots. 

Cas Macedònia

Assitència Assistències a judicis.
Assessorament legal, defensa jurídica i penal.
Informació i suport als nostres afiliats.

L'SPC defensa els interessos d'un dels nostres.
L'advocat Josep Maria Fuster-Fabra va a totes!
Estem convençuts de la seva innocència. 

 

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.
Formació ACTIC (Acreditació Coneixements en
Tecnologies de la Informació i Comunicació) a
la seu de l'SPC. Preu reduït per a afiliats! 
Curs per preparar les oposicions a futurs
aspirants a mosso/a.

FORMACIÓ
Inspecció de riscos laborals als edificis D i F de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Defensem els drets, la salut i els interessos dels
nostres afiliats!
Més de 80 visites presencials dels delegats de
l'SPC.
Comprovem les condicions de treball dels
afiliats/es, dels espais de treball i els vehicles.
Atenció telefònica diària i personalitzada als
afiliats/es i assessorament jurídic.
Visites a les comissaries.

  ACCIÓ SINDICAL


