
  Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya 
Secretariat Mossos d’Esquadra 

www.segcat.cat | info@segcat.cat 

 

Comunicat General nº 6/21 CME | Data 22/02/21 

 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

REUNIÓ ORDINÀRIA COPSA DEL 19/02 
 

El passat 19 de Febrer de 2021, en Sessió Ordinària, a la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) 

dels Mossos d’Esquadra.  

 

A continuació us fem un resum dels punts tractats: 

 

Calendari de properes reunions COPSA 

S’ha establert que aquest 2021 hi haurà 4 reunions ordinàries trimestrals de les quals la d’avui era la 

primera. 

 

Llocs en Segona Activitat: 

A data d’avui hi ha un total de 450 agents dels mossos d’esquadra en Segona Activitat, dels quals 245 ho 

són per edat i 205 per causes mèdiques, i n’hi ha 47 agents més que es troben en tràmits (27 per edat i 20 

per causes mèdiques). 

Pel que fa als Tècnics de Suport No Policial (TSNP) a data d’avui hi ha 261 i 26 persones més que es troben 

en tràmits. 

S’ha informat que el nombre d’agents que a data d’avui podrien acollir-se a la Segona Activitat per edat, 

en ser majors de 57 anys, però que no ho han sol·licitat ascendeix a 354. Dels quals hi ha 157 mossos, 76 

caporals, 35 sergents, 50 sotsinspectors, 27 inspectors, 9 intendents i 10 comissaris. 

S’ha demanat que s’informi a la propera reunió de la mitjana d’edat del cos, així com el gruix per franges 

d’edat per a tenir un coneixement més exhaustiu de la situació d’envelliment del cos. 

 

Estat de la tramitació i  terminis de resolució de sol·licituds de Segona Activitat i de llocs de Tècnic de 

Suport No Policial (TSNP) 

La Subdirecció de Recursos Humans ha informat que s’ha treballat molt dur per tal de donar resposta a 

totes les peticions de TSNP en el menys temps possible, i informen que la mitjana de temps de resolució 

és la següent: 

- peticions de Segona Activitat per edat: 2 mesos 

- peticions de Segona Activitat per causa mèdica: 3-4 mesos 

- peticions de TSNP: 2-3 mesos 

Manifesten que poden haver alguns casos on s’estigui allargant més temps però que són per motius 

externs al Departament i que estan fent un esforç per accelerar-ho. 

 

Catàleg de llocs de Segona Activitat 

El Departament ha facilitat el catàleg actualitzat de la relació de llocs de treball (RLT) arreu del territori. 

De les 450 places que hi ha avui en Segona Activitat: hi ha 240 mossos, 101 caporals, 44 sergents, 26 

sotsinspectors, 22 inspectors, 10 intendents i 7 comissaris, repartits en diferents especialitats i 

destinacions. 
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Des de SEGCAT hem demanat que ens expliquessin com s’anaven planificant les places de Segona 

Activitat, al que ens han respost que es va actualitzant segons els arriben peticions per part de 

l’Administració o pels sindicats, per tal d’encabir a tothom que demana una Segona Activitat. 

Des del SEGCAT s’ha volgut fer saber que considerem insuficients les places de Segona Activitat en 

especialitats, també per a l’escala intermèdia, i que no es pot deixar perdre tots els coneixements i 

formació dels agents que estaven destinats a una especialitat abans del seu pas a la Segona Activitat. Ens 

han respost que són conscients que no es poden deixar perdre aquests actius i que estan treballant per a 

que això no passi. Manifesten que sempre que un agent d’alguna especialitat demana el pas a la Segona 

Activitat es demana un informe tècnic per a intentar que aquell agent es quedi a la especialitat sempre 

que sigui possible. 

També manifesten que miraran la manca de places de Segona Activitat de l’escala intermèdia en 

especialitats. 

S’ha comentat que hi ha especialitats, com les d’Ordre Públic, on pot ser difícil de trobar algun lloc per a la 

Segona Activitat. Des del SEGCAT hem manifestat que en aquests casos s’hauria d’estudiar la possibilitat 

que aquests agents puguin donar formació o passar a ser monitors de tir. 

Des del SEGCAT també proposem que es valori la creació de places de Policia Administrativa a totes les 

comissaries. Trobem que es tractaria d’una tasca que podrien realitzar els agents en Segona Activitat, que 

és una especialitat que no s’està aprofitant a causa de la manca d’efectius al cos i que podria aportar 

recursos econòmics a la Generalitat. Ens han respost que es valorarà aquesta iniciativa, però que a data 

d’avui els serveis de policia administrativa són serveis regionals i no està previst per reglament que puguin 

ser unitats a les comissaries del territori. 

Des del SEGCAT se li ha demanat quants agents hi ha actualment destinats com a Policia Administrativa al 

que ens ha respost que 37 a tot Catalunya. Hem insistit en que s’hauria de valorar la possibilitat d’habilitar 

agents de Segona Activitat per a fer aquestes tasques, encara que depenguin orgànicament d’una Unitat 

Regional però estant ubicades a les Comissaries. 

L’Administració manifesta que és coneixedora i conscient que el cos està envellint i estan treballant 

activament en la Segona Activitat, però informen que no es podrà assignar a tothom que ho vulgui a una 

mateixa destinació o servei si les places previstes de Segona Activitat estan ocupades. 

En aquest sentit des del SEGCAT demanem que es valori la creació d’una Reserva, tal i com tenen altres 

Cossos Policials, perquè ja es preveu que no hi haurà suficients llocs de Segona Activitat a les Comissaries 

per a la demanda de places que pot haver.  

Ens responen que la normativa actual no ho recull! Que s’està treballant amb la Jubilació Anticipada i 

aquesta altra possibilitat no està prevista actualment. 

 

Es demana concreció del punt 32 de l’article 1 de l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, de 

determinació de les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les 

diferents categories del CME susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa de 2a activitat, 

així com la interpretació dels termes “restablir l’ordre o la seguretat” de l’article 16.1 del Decret 

246/2008. 

L’Administració admet que el redactat no és del tot clar i podrien esmenar-ho, però que quan es parla del 

passi a una Segona Activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques on es perdin aptituds “de la 
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capacitat de restablir l’ordre i la seguretat” es refereix a la capacitat de vetllar per la seguretat en espais 

públics, evitar la comissió de delictes,... 

També manifesten que les tasques assignades als agents que es troben en Segona Activitat per causes 

mèdiques van en funció als seus informes mèdics. 

Des del SEGCAT se li ha demanat que es concretin les tasques que poden realitzar els comandaments 

pertanyents a les escales executives i superiors en Segona Activitat, i si no podrien realitzar almenys 

tasques de sotscaps d’Àrees o Unitats? Ja que es té el coneixement que a la comissaria de Berga hi ha 1 

intendent i 2 inspectors en Segona Activitat, mentre que el cap de la comissaria és un inspector i el 

sotscap un sergent. La resposta de l’Administració ha sigut fugir d’estudi al·legant que el fet que hi hagi un 

efectiu ubicat a una destinació concreta no vol dir que la seva destinació orgànica sigui aquesta, pel que 

no ho veuen incompatible, tal i com és el cas d’aquesta comissaria. 

Des del SEGCAT se li ha reiterat que aquest mateix criteri es podria tenir en quant a la creació de places 

de policia administrativa a les comissaries encara que orgànicament depenguessin de la regió 

 

Tramitació de la sol·licitud per l’ATRI: 

L’Administració informa que s’ha treballat molt per a poder donar accés telemàtic al màxim de peticions 

de tràmits administratius mitjançant l’aplicació de l’ATRI.  

Que ja es poden tramitar les peticions de Segona Activitat mitjançant l’ATRI, i es poden incloure i enviar 

telemàticament tota la documentació, d’aquesta manera s’aconsegueix que tot sigui més àgil i no haver-

se de desplaçar a un registre, tot i que es podrà continuar fent. 

 

Treballadors que has esgotat els 545 dies d’IT i segueixen pendents de la resolució de l’INSS: 

L’Administració manifesta que estan aplicant el marc legislatiu, que desconeixen els problemes de retards 

que puguin haver a l’INNS i que en tot cas no són a causa del Departament. Que ells tramiten 

immediatament els expedients un cop l’INSS resol. 

 

Oficina d’atenció als funcionaris en situació de Segona Activitat i llocs de Tècnic de Suport No Policial: 

L’Administració informa que s’està treballant per a la creació d’aquesta oficina , la qual pretén donar 

mecanismes per tal d’assessorar els funcionaris en temes del pas a la Segona Activitat i llocs TSNP. 

En un primer moment es crearà una oficina centralitzada, però que la intenció de l’Administració és que 

pugui haver oficines descentralitzades al territori, almenys a cada regió. 

Manifesten que encara és un projecte que es troba a l’inici i del qual no poden donar més detalls. 

 

Assignació i canvis de llocs de treball de Tècnic de Suport No Policial: 

L’Administració ha informat que en els casos del TSNP se'ls intenta assignar una plaça a la darrera 

destinació en actiu i si no és possible a dins de la regió. Tanmateix si el seu informe mèdic, emés per part 

de la unitat de vigilància de la salut, especifica que no es recomana que la persona tingui una conducció 

“in itinere” i no es pugui arribar en transport públic de manera òptima a la destinació que es tenia en 

actiu, se li buscaria una destinació a la localitat de residència o a la més propera. 

Des del SEGCAT es demana si aquest criteri també es tindrà en compte per als agents en Segona Activitat 

per causes mèdiques, al que ens responen que  aquest criteri és només pels TSNP 
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Incorporació dels Tècnics de Suport No Policial al PGH: 

Des de l’Administració informen que des del passat dia 1 de febrer el personal TSNP ja es troben 

incorporats al Programa Informàtic PGH de cara a poder consultar els fulls d’hores i la introducció de 

dietes i quilometratge en cas que en generin. 

 

Actuació dels lletrats de la Generalitat de Catalunya i de la mútua als jutjats de la Jurisdicció Social: 

L’Associació AILMED ha informat dels molts problemes que es troben durant els judicis contenciosos amb 

la mútua i amb les diverses traves dels seus advocats i també en ocasions amb els de la Generalitat. 

 

Composició del Tribunal Mèdic, segons l’article 14 del Decret 246/2008: 

L’Administració explica la composició del tribunal mèdic, tal i com estipula el decret normatiu. 

Es demana que quan un agent vagi al tribunal mèdic es faci la presentació del personal que es compost el 

tribunal mèdic ja que s’han donat situacions en les que no ho han fet i no es sabia quins eren els metges 

de l’ICAM, quins el de part i quins els de l’Administració. Responen que es fa habitualment i pot haver 

sigut algun cas puntual, que es tindrà en compte. 

 

 

 

Des del SEGCAT entenem que encara hi ha molts Punts a tractar entre ells baixar l’edat per accedir a la 

Segona Activitat o la creació d’una Reserva. Encoratgem a l’Administració a seguir treballant en positiu 

pel bé dels Treballadors i Treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra! 

 

 

 


