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PROPOSTA DE PUNTS A TRACTAR A LA REUNIÓ COPSA DEL 18/02 
 

Reunió per tractar els articles del capítol 2 (del 4 al 8):  

 

- Art. 4: Proves físiques i mèdiques periòdiques: NO S’ESPECIFICA QUÈ PASSA AMB QUI NO ESTIGUI A UNA 

ESPECIALITAT I SUSPENGUI LES PROVES FÍSIQUES. QUINES PROVES FÍSIQUES SERIEN ? QUINA NOTA 

S’HAURIA DE TREURE PER APROVAR? - L’IMC (índex de massa corporal) influirà en les proves? 

RESPOSTA: Es vol diferenciar entre les proves i requisits per tal d’accedir al CME i les de manteniment 

físic que no serien iguals ja que no és aquesta la intenció. Per accedir al cos es pot i s’ha de ser més 

restrictiu, en canvi les proves de manteniment són per comprovar que tothom te uns mínims exigibles 

de forma física. Les proves físiques es determinaran més endavant, la intenció d’aquest decret és la de 

donar normativa i més endavant s’ha d’acordar les proves. No tenen intencionalitat per a que la gent 

les pugui suspendre. 

- Art. 4.1: Obligatorietat a fer proves físiques i mèdiques. Les dades dels exàmens mèdics periòdics, que 

recull l’article 4.1, seràn confidencials o l’administració en serà coneixedor de totes les dades? Només de 

les greus? 

- Respecte a les proves mèdiques i físiques, qui serà l’òrgan o unitat encarregada de verificar que es 

realitzen aquestes proves dins dels terminis establerts? Es podrà triar la data o vindrà establer-ta per 

l’oficina encarregada? Estaria bé poder triar la data o tenir un marge. 

RESPOSTA: Els exàmens mèdics seran confidencials, el Servei d’Avaluació Mèdica farà un informe 

especificant si és apte o no, però no inclouran dades mèdiques. La unitat encarregada de les proves 

mèdiques i psicològiques serà el SAM, de les físiques es miraria quina unitat ho faria, de la mateixa 

manera que el tir és de la unitat de tir. 

- Art. 4.3: Com seran les proves mèdiques i psicològiques? 

RESPOSTA: Seran proves mèdiques que determini el SAM, i les proves psicològiques seran clíniques, no 

seran proves de caire aptitudinal. 

- Art. 5.2: Per instrucció del Director General de la Policia, s’han d’establir els plans de manteniment físic 

per a les diferents especialitats. S’INCLOU TAMBÉ USC I ALTRES QUE NO SIGUIN ESPECIALITAT? 

RESPOSTA: No era aquesta la intenció i es modificarà, el manteniment físic serà per tot el cos. 

- Art. 5.2: Per instrucció del Director General de la Policia, s’han d’establir els plans de manteniment físic 

per a les diferents especialitats, així com el temps de formació que s’hi haurà de destinar, dins la jornada 

de treball anual. COM S’ESTABLIRÀ EL TEMPS? EL MANTENIMENT FÍSIC ES FARÀ DINS DE LA JORNADA 

LABORAL? 

RESPOSTA: Això s’haurà de negociar més endavant, amb aquest decret es vol fer la normativa marc, 

però els detalls ja es negociaran. 

- Art. 5.3: “establir els mecanismes oportuns per tal de comptar amb aquests espais a la mateixa 

localitat”. COM ES TÉ PREVIST AIXÒ? SERIA EN GIMNASOS MUNICIPALS? 

RESPOSTA: La idea és establir convenis amb ajuntaments i entitats esportives. Posar un espai que 

estigui proper a la comissaria, implantat a tot el territori. Seria gratuït. 
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- Art. 6.1.c) Que no existeixen trastorns secundaris al consum de substàncies que puguin alterar el 

comportament. A QUINES SUBSTÀNCIES ES REFEREIX? EN CAS DE SER MEDICAMENT RECEPTATS S’HA DE 

JUSTIFICAR EL SEU CONSUM? OBRE LA PORTA A FER PROVES DE CONSUM DE SUBSTÀNCIES 

PERIÒDIQUES? 

RESPOSTA: Fa referència a drogues. La intenció seria que també es podria arribar suspendre per 

consum de medicaments si aquest posa en perill a la conducció o l’ús de l’arma. Controls de substàncies 

periòdiques: es podria valorar, podria anar per aquí, però no ara i es parlarà amb sindicats. 

- Art. 6.1.d) Que es mantenen els requeriments d’aptitud necessaris per a l’obtenció de les llicències 

obligatòries per a l’exercici de les funcions en el cas d’operadors de grua d’helicòpter, d’activitats 

subaquàtiques i d’altres situacions anàlogues. QUÈ PASSA SI S’HA POGUT RENOVAR LA LLICÈNCIA? 

RESPOSTA: Si s’aconsegueix renovar la llicència obligatòria per a exercir l’especialitat a través d’un 

centre acreditat per a tal efecte no hi hauria inconvenient i es podria convalidar el reconeixement 

mèdic. 

- Art, 6.2: QUI ESTIGUI EN 2A ACTIVITAT HAURAN DE PASSAR PROVES FÍSIQUES? 

RESPOSTA: Sí, es vol que hagin de passar les proves perquè la motivació del decret és la de fer un 

seguiment de mínims per a exercir la tasca, i les persones de 2a activitat encara són policies. En casos 

d’algun problema físic s’adaptaran a la persona. 

- Art. 7.2: A QUÈ ES REFEREIX AMB MÈRITS? SERIEN QUANTIFICABLES? A ON MERITARAN? 

RESPOSTA: Hi ha intenció que es pugui incloure d’alguna manera al PGA, o en les proves d’avaluació 

continuada, per tal que merités. 

- Art. 7.3: “La remoció del lloc de treball a les especialitats que requereixen d’unes especials aptituds 

físiques”. QUÈ PASSA AMB LES QUE NO HO SIGUIN? A QUINES DADES MÈDIQUES TINDRÀ ACCÉS EL 

DEPARTAMENT? 

RESPOSTA: No s’ha de llegir com que qui no aprovi les proves físiques passin a 2a activitat. Les proves 

tenen intenció de fer seguiment per tal que s’arribin a aprovar, si no s’aprova llavors en un termini 

d’uns 6 mesos es podrien tornar a fer. Només en els casos on es detecti que hi ha alguna manca 

psicofísica es podria iniciar el procés de 2a activitat. 

- Art. 8: Procediment especial de retirada d’arma per risc greu: ”les persones que ocupin llocs de 

comandament policial que detectin comportaments o actituds que puguin suposar un risc... hauran de 

retirar immediatament l’arma” (art. 8.1). QUINS COMANDAMENTS (CAPORALS, CAPS DE TORN, CAPS 

D’ABP,..). 

RESPOSTA: Qualsevol comandament podria fer la retirada operativa immediata, en tot cas la retirada 

oficial la faria el Director General mitjançant resolució. 

 

PROPOSTES: S’HA COMENTAT QUE LA INTENCIÓ DE LA REUNIÓ ERA TRACTAR ELS ARTICLES DEL 

CAPÍTOL 2 QUE VAN DEL 4 AL 8, PEL QUE NO ENTRAVEN ELS ANTERIORS. 

 

- Art. 1: Treure la paraula CONTROL o substituir-la per una altra (AVALUACIÓ). 

TANMATEIX S’HA ESCOLTAT LA PROPOSTA DE NOU REDACTAT DE L’ARTICLE 1, A LA QUE S’HO HAN 

ANOTAT I MIRARAN DE VALORAR-HO. 
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- Art. 4: - Des del SEGCAT considerem que s’hauria de fer una proposta en positiu, premiant que els 

agents estiguin en forma i no fent obligatòries unes proves físiques. 

Veuen bé les propostes en positiu. 

- Que no sigui obligatori realitzar les proves físiques als funcionaris que no es trobin ocupant llocs de 

treball pertanyents a especialitats que requereixen d’unes especials aptituds físiques. 

Creuen que les proves han de ser obligatòries per a tothom ja que la intenció del Departament és la de 

que tothom faci un manteniment físic, que a la vegada ho lliguen amb la segona activitat ja que amb un 

bon manteniment hi ha possibilitat de menys riscos de lesions i millora de salut. 

- En tot cas que pugui ser voluntari de cara a guardar la nota per a properes convocatòries de promoció o 

provisió. Proposem que hi hagi diverses oportunitats durant l’any per poder fer les proves quan a l’agent li 

vagi millor i que es conservi la nota per a futures convocatòries. 

La intenció és que es pugui guardar la nota, ja que era una reivindicació de fa anys de cara a persones 

lesionades o dones embarassades durant concursos. Estudiaran i valoraran que els agents tinguin 

flexibilitat per triar les dates de quan fer les proves. 

- Es podria compensar amb un complement econòmic, a determinar, a qui vulgui presentar-se a les proves 

i les aprovi. 

Valoren les propostes en positiu però no es pronuncien al respecte econòmic. 

- També es podria compensar de manera meritòria de cara als concursos generals. 

Això ho tenen contemplat de cara a introduir-ho d’alguna manera del tipus PGA o dins del mateix. 

- Art. 4.2: En qualsevol cas hauria de ser cada 5 anys a menors de 45 anys i cada 3 anys en majors de 45 

anys. 

Diuen que els anys marcats són de mínims, però que no descarten que es puguin fer més proves dins 

dels períodes establerts, que ja es determinarà. 

- Art. 4.4: En cas de no compareixença que es doni una altra data alternativa. 

Ho valoraran. 

- Art. 5.1: Que s’inclogui un apartat de “formació d’interés policial”, com per exemple que es doni 

formació de l’ús de la taser a tots els agents de les unitats on se’n disposi. 

Diuen que la formació de la taser la inclouen en el punt on diu “realització de pràctiques de tir i 

manipulació d’armes”.  

 

Fins aquí els Punts tractats en la Reunió de la COPSA. 

 

Des del SEGCAT us informem de la millor forma, parlant clar i català. 

 


