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La Regió Policial Metropolitana Nord obliga a realitzar
funcions policials a Tècnics de Suport incapacitats
Barcelona, 5 de novembre de 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia
(SAP-FEPOL) ha denunciat que
el Servei d’Administració de la
Regió Policial Metropolitana Nord
pretén obligar a Tècnics de
Suport No Policial (TSNP) amb
incapacitats permanents totals, a
desenvolupar funcions purament
policials.
En un Informe al qual ha tingut
accés la nostra organització, dit
Servei d’Administració assigna a
pensionistes del cos a realitzar funcions que exclusivament han de desenvolupar policies en
servei actiu, cosa que vulnera de manera flagrant el Decret 246/2008 de Segona Activitat del
cos de mossos d’esquadra.
En l’escrit presentat la nostra organització sindical “censura que una Cap de Servei
d’Administració actuï unilateralment per iniciativa pròpia i assumeixi les funcions
pròpies de la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA), ja que qualsevol
interpretació o ampliació de funcions a desenvolupar pels TSNP ha de tractar-se en el
sí de la mateixa”. Una qüestió a més, que es podria haver tractat en la sessió de la
Comissió celebrada el passat 21 de novembre, ja que l’informe signat pel Servei
d’Administració és de data de 30 d’octubre.
Des del SAP-FEPOL denunciem a més, que l’informe elaborat pel Servei d’Administració
denota certa connivència amb els comandaments operatius, ja que assignar a TSNP
tasques exclusivament policials s’ha d’haver fet amb coneixement previ dels propis Caps
Regionals.
És per aquest motiu que SAP-FEPOL ha exigit a la Subdirecció General de Recursos
Humans que es faci marxa enrere en aquestes intencions, convocant de manera urgent i
extraordinària la COPSA. No fer-ho suposaria com diguem, una flagrant vulneració del
decret de segona activitat del cos de mossos d’esquadra.
Tant és així, que des de la nostra organització sindical ja no hem esperat i tant sols a rebre
resposta d’aquest escrit i s’ha presentat ja, denúncia davant la Inspecció de Treball de la
Seguretat Social en previsió de possibles conseqüències que es puguin generar contra els
drets dels Tècnics de Suport No Policial.
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