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REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COPSA 
 

El passat divendres 21 de maig el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya ens vam reunir amb la resta 

de sindicats i amb l’administració per tractar la reunió ordinària de la COPSA i aquí us en resumim els fets 

més rellevants: 

Nombre de persones funcionaries en situació de 2a activitat i de funcionaris que ocupen llocs de suport 

a la funció policial. Nombre de persones funcionaries de més de 57 anys que no es troben en situació 

especial de 2a activitat. Dades demogràfiques dels efectius de la PG-ME. 

A data d’avui hi ha 477 efectius en segona activitat (260 per edat i 217 per disminució de capacitats) i s’estan 

tramitant 54 expedients més (37 per edat i 17 per disminució de capacitats). També informen que hi ha 286 

Tècnics de Suport no policial i 28 expedients en tramitació. 

Actualment hi ha 367 efectius que podrien haver sol·licitat la segona activitat per tenir més de 57 anys però 

que no l’han tramitada. 

També ens han facilitat les dades demogràfiques per edat dels efectius del CME, a data 2021, on es pot 

comprovar com, tot i les dos darreres promocions, la mitjana d’edat del cos està en 43,5 anys! 

Estat de les tramitacions i terminis de resolució de sol·licituds de 2a activitat i de llocs de suport tècnic 

no policial. Criteris d’assignació als llocs de treball en 2a activitat i catàleg de llocs. 

Ens informen que la mitjana de temps de tramitació són 2 mesos pels expedients de 2a activitat i 2-3 mesos 

pels expedients de Tècnics de Suport no policial (TSNP). Tanmateix ens informen que des de la darrera 

reunió de la COPSA, al febrer, s’han tramitat 45 nous expedients de 2a activitat i 38 de TSNP, i encara resten 

per resoldre 36 de 2a activitat i 15 de TSNP. 

Ens han volgut informar de la evolució de les peticions de Tècnics de Suport no policial, per a fer-nos una 

idea global de la situació actual: al 2014 hi havia 36 TSNP i ara mateix hi ha 314, el que suposa un increment 

de 278 persones. Això suposa una mitjana de 40 persones l’any o 3 al mes, però que en els darrers 7 mesos 

la mitjana ha suposat 12 persones al mes. Justifiquen que és per aquest increment de peticions que ha pujat 

el temps de resposta en la tramitació dels mateixos. 

Informen que els criteris d’assignació als llocs de treball els realitzen d’acord amb la persona interessada, 

seguint els criteris mèdics de l’informe de tasques que poden realitzar, i s’intenta que es pugui quedar a la 

mateixa plaça o destinació si és susceptible d’ocupar-se en 2a activitat. 

Informació sobre el funcionament de l’oficina d’atenció de 2a activitat i llocs de suport tècnic no policial. 

S’ha posat ja en marxa aquesta nova oficina, de moment amb 1 efectiu, ubicada a la comissaria de 

l’Eixample de Barcelona. Per començar farà tasques de suport, assessorament i interlocució amb les 

persones que tramitin expedients de Tècnics de Suport no policial, a qui els farà una atenció personalitzada 

sobre els tràmits a fer, els terminis i la resta de procediments. Més endavant tenen la intenció d’ampliar 

aquest servei i donar la mateixa atenció als agents de 2a activitat. 
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Terminologia sobre funcions en 2a activitat, en concret definició d’“actuacions policials operatives” i 

“restabliment de l’ordre o la seguretat».  

Comenten que en cap cas s’ha de fer una lectura específica d’aquests termes i que s’està personalitzant les 

tasques amb cada agent que ho demana, ja sigui per segona activitat o d’adaptació del lloc de treball. 

Són conscients que la terminologia emprada no resulta pràctica ni esclaridora i per aquest motiu ens 

informen que estan finalitzant el redactat d’un nou document amb la millora de la terminologia 

(d’adaptació del llenguatge mèdic a l’operatiu) per tal d’unificar criteris. 

Es modificaran els conceptes i es podrien emprar uns altres com: «actuacions que requereixin  les 

extremitats superiors per a fer detencions» o bé «situacions que requereixin de fer curses i persecucions de 

persones», per exemple. 

Funcions i disponibilitat de 2a activitat dels efectius de l’escala executiva i superior. 

Informen que les tasques que porten a terme són les que venen determinades per la normativa i que en 

cap cas els efectius d’aquestes escales tenen un tracte de privilegi. 

Des del SEGCAT demanem com es troba la situació sobre la proposta del nou Decret i calendari per a les 

properes reunions. 

Ens informen que la situació de la nova proposta del Decret es troba aturada a l’espera que entri en 

funcionament operatiu el nou govern i que mentres tant es continuaran fent les reunions ordinàries 

corresponents, la propera serà al setembre. 

Precs i preguntes. 

Des del SEGCAT demanem que aclareixin si els efectius que es troben amb una plaça de segona activitat 

poden o no participar en processos selectius i de promoció, ja que a les bases només s’especifica: «estar 

en alguna de les situacions administratives següents: situació administrativa de servei actiu a 

l'Administració de la Generalitat, situacions administratives que comportin reserva de plaça o destinació, 

serveis en altres administracions o excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis en 

qualsevol altre lloc del sector públic.» i la plaça de segona activitat és en situació administrativa de servei 

actiu, tal i com posa al PGH. Des de l’administració sens responen que en cap cas es poden presentar ja que 

es troben en un «servei especial administratiu» i que en tot cas hi ha una mala interpretació de les bases 

de participació. 

També des del SEGCAT demanem sobre les tramitacions de les vacances dels agents de 2a activitat: si estan 

inclosos dins dels efectius mínims de la destinació i si hi ha alguna diferència en la concessió, al que els 

responen que en aquest aspecte es troben dins dels mateixos criteris que la resta d’efectius i compten com 

a efectius operatius a tots els efectes. 

 

Fins aquí els Punts més destacats de la Reunió Ordinària de la COPSA. Esperem que amb el nou 

Departament d’Interior hi hagi més voluntat de millores sobre el temes que ens afecten. 

 


