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Nota informativa sobre els llocs de Tècnic/a de Suport No Policial 

 

La Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA), que té com a finalitat el 

seguiment de l’aplicació del Decret de segona activitat i està integrada per una 

persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals presents en aquest 

òrgan i el mateix nombre de representants de l’Administració, en la seva sessió del 

dijous 16 de setembre de 2021, ha debatut sobre la problemàtica derivada del 

creixement exponencial de sol·licituds d’adscripció a llocs de Tècnic/a de Suport No 

Policial. 

Actualment ocupen llocs de suport al CME un total de 303 persones funcionàries, al 

marge dels 42 expedients de sol·licitud d’adscripció a un lloc de suport actualment en 

procés de tramitació en alguna de les fases del procediment de resolució. L’anàlisi de 

les dades demostra que s’ha arribat a un esgotament d’aquest model d’integració, 

atesa la impossibilitat material d’identificar nous llocs. 

En aquest context, s’ha presentat el llistat de les destinacions en què és possible 

incorporar els darrers 80 llocs de suport tècnic no policial, que es resumeixen en la 

següent distribució territorial per localitats d’adscripció: 

 - Barcelona: 31  

 - Egara Sabadell: 30 

 - Granollers: 4 

 - Sant Feliu de Llobregat: 4 

 - Girona: 4 

 - Manresa: 2 

 - La Seu d’Urgell: 1 

 - Tarragona: 3 

 - Tortosa: 1 

És per això que la COPSA ha acordat modificar el model d’assignació a un lloc de 

suport tècnic no policial. Des de la sessió de la COPSA celebrada en data 21 de gener 

de 2019, l’adscripció a aquests llocs de treball era coincident, preferentment, amb la 

darrera localitat i unitat policial en la qual s’havia prestat efectivament servei. A la vista 

de la impossibilitat material de mantenir aquest criteri, a partir d’ara, el procediment 

serà el següent: 
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- S’informarà les persones interessades de la relació dels 80 llocs possibles (o els que 

restin en cada moment), per tal que indiquin les seves preferències. 

- L’ordre d’assignació respectarà el criteri de data de sol·licitud al registre oficial de lloc 

de suport. 

Tenint en compte el context exposat, les sol·licituds de canvi de localitat de persones 

que ja ocupen lloc de suport, no podran ser ateses, donada la prioritat d’atendre les 

sol·licituds d’adscripció. 

Considerant que actualment es produeixen 4 sol·licituds setmanals de mitjana, les 

sol·licituds ja pendents i a la vista de la quantitat de llocs restants, es preveu que en 

uns 3 mesos esdevingui impossible atendre cap més sol·licitud d’adscripció a llocs de 

Tècnic/a de Suport No Policial. Per aquest motiu, la COPSA també recomana que 

aquelles persones en situació d’incapacitat temporal que prevegin que podrien 

passar properament a la situació d’incapacitat permanent total, iniciïn abans els 

tràmits per sol·licitar el passi a la situació administrativa de segona activitat per 

disminució de les capacitats, sense necessitat d’allargar el procés d’incapacitat 

temporal fins a una eventual incapacitat permanent total, vista la probabilitat de no 

poder-se incorporar en un lloc de suport tècnic no policial. En aquest sentit, 

l’administració s’ha compromès a revisar els circuits de segona activitat per disminució 

de les capacitats per tal d’introduir-hi les millores que siguin necessàries. 

Així mateix, la COPSA ha acordat abordar amb caràcter urgent una proposta de 

modificació normativa que permeti resoldre aquesta problemàtica. 
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