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La Regió Policial Metropolitana Nord obligada a fer
marxa enrere amb els Tècnics de Suport incapacitats
Barcelona, 15 de gener de 2019.-

En data de 5 de novembre, SAP-FEPOL denunciava a
la Inspecció de Treball de la Seguretat Social el fet que
els Caps Policials i el Servei d’Administració de la
Regió Policial Metropolitana Nord obligués a Tècnics de
Suport No Policials (TSNP) amb incapacitats
permanents totals a desenvolupar funcions purament
policials.
En la denúncia interposada davant la Inspecció de
Treball, la nostra organització sindical censurava “que
una Cap de Servei d’Administració actués
unilateralment per iniciativa pròpia i assumís les
funcions pròpies de la Comissió Permanent de
Segona Activitat (COPSA) més quan qualsevol
interpretació
o
ampliació
de
funcions
a
desenvolupar pels TSNP havia de tracta-se en el sí
de la mateixa”. Una denúncia que també es va
comunicar a la Subdirecció General de Recursos
Humans de la Direcció General de la Policia.
Doncs bé! Després de la nostra denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social,
la Subdirecció General de Recursos Humans ha obligat a fer marxa enrere a la Regió Policial
Metropolitana Nord i, les intencions d’aquesta d’obligar als TSNP a fer tasques policials,
finalment no es durà a terme.
I és que en resposta de data de 13 de gener, la SGRH ha comunicat a la nostra organització
sindical que finalment “no s’ha validat el llistat de les funcions a desenvolupar pels tècnics
de suport no policial” i per tant “ja s’han donat les instruccions per la retirada del
document” realitzat des de la Regió Policial.
Per tant, des del SAP-FEPOL valorem de manera positiva la resposta de l’Administració i
celebrem que finalment s’hagi fet marxa enrere en el que consideràvem una proposta que
atemptava directament contra el Decret 246/2008 de Segona Activitat del cos de mossos
d’esquadra.
Des de la nostra organització sindical, més enllà d’evitar que els TSNP fessin tasques policials
per a les quals han estat incapacitats, no podíem permetre que ho fessin per ordres d’una Regió
que no havia tingut en compte l’òrgan creat per qüestions com aquestes, la Comissió Permanent
de Segona Activitat. Per tant, esperem que des de la Regió i des del seu Servei d’Administració
s’hagi entès que, abans de fer qualsevol pas en es tinguin en compte als òrgans competents, així
com també als representants de les persones treballadores.
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