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SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

COMUNICATS INFORMACIÓ

FEBRER 2022
Defensem els teus drets   
T'informem!

No a la centralització de sales
Hem registrat un escrit adreçat al director general de la
Policia perquè valori la idoneïtat de la centralització de
les sales de comandament. 
La salut laboral és sagrada, han de corregir els
problemes denunciats a Inspecció de Treball
Després d'una inspecció a l'edifici de Base del Carrer
Bolívia 30-32, a causa d'una denúncia presentada per
l'SPC, ara, s'ha requerit a la Generalitat que corregeixi,
arregli i millori un seguit de punts.
SEAT ATECA, manca d'espai pels mossos
La realitat és que els genolls del copilot toquen amb
facilitat a la part frontal encara que el seient estigui en la
posició correcta, ocasionant no només incomoditat i
molèsties, també augmentant el risc de lesions en cas de
col·lisió.

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

La Generalitat condemnada per no pagar el
complement d’IT i les pagues extraordinàries
durant les baixes.
El jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona,
ha condemnat la Generalitat de Catalunya a l’abonament
dels complements i millores de la incapacitat temporal,
així com a les diferències generades a l’abonament de les
Pagues Extraordinàries, d’una funcionària del cos de
Mossos d’Esquadra en situació d’incapacitat temporal
que es va prolongar més de 18 mesos.

El TSJC reconeix l’abonament dels plusos de torns,
festivitat i nocturnitat en els períodes vacacionals
de l’Ajuntament de Viladecans.
La sentència suposa l’abonament amb caràcter retroactiu
de les diferències retributives per als funcionaris de
policia local de l’ajuntament amb efectes des de l’any
2014, amb els interessos legals corresponents.
2 Agents més assistits per Bufet Fuster-Fabra
Advocats.
Un detingut per presumpte delicte d’atemptat, acusa
d’agressió als agents que el van detenir. Els companys
denunciats van confiar la seva defensa als serveis jurídics
de l’SPC Fuster-Fabra Abogados, que va assistir
jurídicament als agents, ara absolts en sentència ferma.

 

Formació ACTIC (Acreditació Coneixements en
Tecnologies de la Informació i Comunicació) a
la seu de l'SPC. Preu reduït per a afiliats! 
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.
Nova convocatòria per cobrir 840 places de la
categoria de Mosso/a. Des de l'SPC t'ajudem a
prepar-te les oposicions. 

FORMACIÓ

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

https://spc-me.cat/noticies/seat-ateca-manca-despai-pels-mossos/
https://spc-me.cat/noticies/la-generalitat-condemnada-per-no-pagar-el-complement-dit-i-les-pagues-extraordinaries-durant-les-baixes/
https://spc-me.cat/noticies/el-tsjc-reconeix-labonament-dels-plusos-de-torns-festivitat-i-nocturnitat-en-els-periodes-vacacionals-de-lajuntament-de-viladecans/
https://spc-me.cat/noticies/2-agents-mes-assistits-per-bufet-fuster-fabra-advocats-absolts/

