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L’any 2011 un grup de Policies de la 
escala bàsica que no es veia representat 
per cap dels sindicats, degut al seu immo-
bilisme i distanciament, vam decidir tren-
car amb aquesta inactivitat i començar 
una lluita ferma contra l’administració i 
les seves retallades de drets laborals.

Amb el nostre compromís vers els 
Policies,  la  nostra  manera  de  fer  i  la  
proximitat dels nostres delegats sindicals 
amb els que estem a primera línia, hem 
crescut any rere any, establint a base de 
treball   eficaç un  llaç  de  confiança  mútua

 amb tots  els  companys

Fruit d'aquest  treball diari i unes 
actuacions

 
contundents contra qui 

menysté
 

al
 

nostre
 

cos policial, arriben les 
eleccions

 
sindicals

 
del 2019, on som el 

sindicat
 

més
 

votat
 

presencialment i ens 
consagrem

 
com

 
a

 
sindicat més 

representatiu
 

i
 

de
 

referencia
 

per a tots 
els

 
Moss@s

 
i

 
Policies

 
Locals

Hola, som el David, la 
Montse, el Teixi, la 
Lourdes, l’Albert, el 

Francesc, el Fermín, el 
Milagros, l'Anna...

 Policies de la 
USPAC que volem 
el

 
mateix que tu, les 

millors condicions 

laborals per a tots!



Perquè USPAC ?

Fites aconseguides!

Que oferim als Policies 
de la 27a Promoció?Filosofia sindical: 

 · Feina, constància i proximitat.
Quota més baixa: 
 · 25 euros trimestrals.
50% menys d’alliberats:
 · Més repartiment d’hores.
 · Més Moss@s patrullant al carrer.
 · No fer del sindicalisme un “modus vivendi”.
Sindicat “KM0”:
 · Relació directe delegat de destí/regional.
 · Trenquem la rutina de visites en horari d’oficina.
Reclamacions:
 · Q5 homogeni i horari torn (T) no especial (E).
 · Planificació anual fixa a 1 de febrer.
 · Aplicació de coeficient en cada canvi.
 · 19 euros en jornades de 12 hores, igual que la 

resta de funcionaris.
 · Increment del 50% de l’hora extra respecte a 

l’hora ordinària.
Transparència i participació:
 · Assemblees anuals.
 · Comptes clars fins a l’últim cèntim.
 · Decidim temes claus entre TOTS/ES.

Important sentència contra la DAI i el director 
general: després de 23 anys d’impunitat, un jutjat 
ens dona la raó i diu que les sentències de la DAI NO 
són d’aplicació immediata.
Fem que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya obligui al Departament a realitzar les 
proves PCR pel COVID19 a tots els Moss@s 
exposats/infectats abans de reincorporar-se al servei.
Sentència pionera: els serveis jurídics aconse-
gueixen 112.297,98 € per als afiliats en les reclama-
cions en el cas d’insolvència del condemnat.
S’aconsegueix indemnització de 115.000 € per a un 
afiliat, a causa d’una mala praxi de l’ASEPEYO a l’hora 
de donar una alta condicionada quan no tocava.
Anul·lem els privilegis de les escales Executiva i 
Superior de la Instrucció de 2a Activitat, situant-nos 
ara TOTS en les mateixes condicions.
Els nostres serveis jurídics doblen indemnitzacions 
reconegudes, arran de lesions en acta de servei 
respecte dels lletrats de la Generalitat.
Aconseguim trencar amb la “doctrina Trapero”, que 
deia que si tenies obert un expedient disciplinari no 
podies rebre cap condecoració meritòria. 3 sentències 
del TSJC ens avalen.
Estem compareguts com a acusació, des del 
primer minut, a l’Audiència Nacional pels dos atemp-
tats jihadistes que han patit els nostres companys 
recentment, i hem demanat, a més, el seu reconeixe-
ment i protecció com a víctimes de terrorisme.

Proximitat: 
Un delegat regional et contactarà i es posarà a la teva disposi-
ció per totes les consultes i dubtes que puguis tenir.
Quota gratuïta: 
La nostra quota és de 25 euros trimestrals. No pagaràs fins a 
l’1 de gener 2021.
Cursos validats per l’ISPC a 10 euros: 
Durant el 2020 i 2021 podràs fer qualsevol dels cursos de la 
nostra oferta formativa que tens a continuació al preu de 10 
euros per curs. Tots ells validats per l’ISPC. Et regalem el codi 
penal policial més venut i referència a nivell policial.
Serveis Jurídics: 
Des del dia que ens arribi la teva sol·licitud et donarem d’alta 
a les diferents assegurances i accés als nostres serveis 
jurídics.

Oferta Formativa
Reconegut per a totes les famílies professionals 
Seguretat Ciutadana, Investigació, Funcions Policials 
bàsiques, suport tècnic i comandament
 · Avanzado de infracciones a la Ley de seguridad ciudada-

na.35h
 · Experto legal en el uso de la fuerza y las armas de fuego en 

intervenciones policiales.50h 
 · Práctico de criminología policial.30h
 · Detenciones ilegales cometidas por fuerzas y cuerpos de 

seguridad.40h
 · Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal 2015.40h
 · Reforma del código penal 1/2015.40h
 · Delitos e infracciones contra el orden público, reuniones y 

manifestaciones.35h
 · Experto policial en atención a víctimes de delitos - 30h
 · Atentado a los agentes de la autoridad. 50h
 · Avanzado de delitos de odio y discriminación. 45h
 · Avanzado de protección de datos. 45h

Reconeguts exclusivament per seguretat 
ciutadana
 · Básico de explosivos. 50h 
 · Actualización legislativa en materia de tráfico. 40h
 · Artefactos explosivos improvisados. 50h

 · Detección de bandas y grupos juveniles de carácter 
violento. 35h

 · Detección e intervención con bandas latinas. 40h
 · Intervención policial con menores e incapaces. 30h
 · Actuación policial con drones. 50h
 · Seguridad integral en centros de internamiento y 

seguridad. 40h
 · Animales potencialmente peligrosos. 35h
 · Intervención policial ante armas prohibidas y reglamen-

tadas. 40h
 · Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 

penales y administrativas. 40h
 · Especialista en delitos contra la seguridad vial. 35h
 · Especialista en protección de personalidades. 40h
 · Especialista en la realización de pruebas de alcoholemia 

en conductores. 35h

Reconeguts exclusivament per investigació
 · Avanzado en prevención del cibercrimen. 40h
 · Detección de bandas y grupos juveniles de carácter 

violento. 35h
 · Detección e intervención con bandas latinas. 40h
 · Medicina forense aplicada a la investigación policial. 55h
 · Psicología criminal. 25h
 · Básico de seguridad informática. 35h
 · Actuación policial con drones. 50h
 · Actuación policial en delitos sexuales. 30h
 · Actuaciones policiales contra delitos leves. 40h
 · Animales potencialmente peligrosos. 35h
 · Intervención policial ante armas prohibidas y reglamen-

tades. 40h
 · Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 

penales y administratives. 40h
 · Avanzado de identificación lofoscópica. 45h
 · Investigaciones patrimoniales. 40h

Exclusius de funcions policials bàsiques
 · Detección de bandas y grupos juveniles de carácter 

violento. 35h
 · Detección e intervención con bandas latinas. 40h
 · Actuación policial con drones. 50h
 · Seguridad integral en centros de internamiento y 

Seguridad. 40h
 · Animales potencialmente peligrosos. 35h
 · Intervención policial ante armas prohibidas y reglamen-

tadas. 40h
 · Avanzado sobre drogas y estupefacientes: infracciones 

penales y administrativas. 40h
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