
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. 

Reunió amb responsables de la CGRO i SAUC
Reunió RPTE 15/03/2022
Reunió RPCT 23/03/2022
Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral 
 25/03/2022
Consell de la Policia 30/03/2022

Informem dels temes tractats a les següents 
 reunions:                                 

SERVEIS JURÍDICS

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

 
  

 

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA

COMUNICATS INFORMACIÓ

MARÇ 2022
Defensem els teus drets   
T'informem!

Signat acord sobre nocturnitat i vals de roba. 

Roda ACD: Demanem més claredat i transparència.
I també hem sol·licitat que els afectats/des puguin saber
amb la màxima antelació en quines dates s’incorporaran,
per facilitar la conciliació familiar i laboral.

ABP Sarrià cau a trossos
La integritat física dels/les agents, personal administratiu
i ciutadans/es ha d’estar garantida. Amb la seguretat
dels/les agents no s’hi juga.

Càmeres als vehicles 
Demanem informació per USC i Ordre Públic. Que es
formi a les unitats de seguretat ciutadana i ordre públic,
sobre el seu funcionament. També insistim novament, en
la necessitat de dotar als/les agents de càmeres
unipersonals.

Guilles, material en estat lamentable
Cascs en estat lamentable, escumes trencades que es
desfan, cascs esquerdats, molts d’ells caducats amb
pròrroga de la data de caducitat. Comunicadors espatllats
que els impedeixen escoltar les comunicacions. No
podem permetre que es jugui amb la seguretat dels/les
agents. Ja hem traslladat la queixa al responsable del
servei aquest mateix matí en una reunió urgent.

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

Un altre company, acusat de lesions i tracte
vexatori, absolt
Una vegada més els serveis jurídics del Sindicat de
Policies de Catalunya (SPC), han aconseguit l’absolució
d’un company afiliat que va estar denunciat. En aquest
cas, el jutjat d’Instrucció de l’Hospitalet ha procedit a
absoldre al company del CME destinat a la comissaria de
l’Hospitalet després de la denúncia interposada per un
ciutadà per presumpte delicte de lesions i tracte vexatori.

 

FORMACIÓ

https://spc-me.cat/noticies/la-generalitat-condemnada-per-no-pagar-el-complement-dit-i-les-pagues-extraordinaries-durant-les-baixes/

