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REUNIÓ COPSA 
L’11 de març es va realitzar una reunió de la COPSA amb els responsables d’Administració i els Sindicats 
Policials. Tot seguit us fem un resum dels temes més rellevants: 
 
1. Modificació Calendari sessions 2022: Faciliten el nou calendari de reunions de la COPSA, les properes 

reunions seran els dies 10/06/22, 16/09/22 i 16/12/22, sempre poden ser modificades les dates per 
necessitats.  

2. Presentació de dades de segona activitat per categoria i destinació. Persones de més de 57 anys que no 
sol·liciten segona activitat, per categoria; han facilitat totes les dades per correu electrònic, ja les tenim 
disponibles. 

3. Presentació de dades de llocs de TSNP i disponibilitat de llocs vacants: Han facilitat les dades per correu 
electrònic, ja les tenim disponibles. De les 80 places que quedaven per cobrir s’han ocupat 36, 11 estan 
pendents de la modificació del lloc de treball i 9 estan en tràmit, per tant, només queden 24 places lliures 

4. Criteris d’assignació per als TSNP amb afectació de capacitats: Els criteris són els que ja es van tractar 
en altres reunions de la COPSA, i que aquests criteris únicament són per la jornada laboral i no es té en 
compte els desplaçaments (si un TSNP no pot conduir, això únicament és un criteri per al seu lloc de 
treball a assignar però no per al seu desplaçament fins a la feina). Manifesten que, un cop s’esgotin les 
24 places que queden de TSNP, no se’n crearan més i que si hi ha més sol·licituds no es donaran més, 
encara que això comporti arribar fins la jurisdicció contenciosa administrativa, esperen que el nou decret 
entri en vigor abans. 

5. Informació sobre les reunions informatives de 2a activitat a les regions: Informen que han començat 
les reunions a les regions policials per tal d’informar als comandaments de la segona activitat, del catàleg 
de llocs de treball, les funcions recollides a l’ordre... Les reunions estan sent molt productives, han 
observat que hi havia molts dubtes. La primera reunió es va fer a la RPC i ja estan programades les 
properes reunions. Han demanat una bústia de correu pròpia per respondre dubtes de la segona 
activitat. Intentaran fer un document amb els dubtes més habituals perquè es pugui consultar. 

6. Catàleg de llocs de segona activitat, amb indicació dels llocs ocupats a cada destinació i criteris 
d’assignació als llocs de treball: Es demana que al catàleg de llocs de segona activitat surti els que ja 
estan ocupats, ens ho facilitaran. Està en tràmit un document on quedi clar quins llocs de treball són 
operatius i quins no. Als centres penitenciaris hi haura places de segona activitat, aquests es crearan 
amb limitacions, amb uns percentatges per garantir el bon funcionament del servei.  

7. Estat tramitació modificació Decret: Segueix en tràmit, s’ha demanat que es redacti per la via 
d’urgència, encara no hi ha data. 

8. Concurs general de 2a activitat: Es tractarà al grup de treball de Promoció i Provisió, ens manifesten 
que s’accepten suggeriments per part de les organitzacions sindicals. 

9. Jubilació anticipada TSNP: S’ha fet consulta a l’INSS, segons la resposta facilitada els que estan realitzant 
funcions de Mosso i amb la sobrecotització sí que es podran prejubilar, la resta que estan a 
l’Administració o fora de la DGP no. Actualment tots els TSNP estan sobrecotitzant, encara no està clar 
que passarà, estan esperant que el INSS els lliuri l’informe definitiu. 

 
 
Fins aquí els punts més destacats de la reunió de la COPSA. 
Ens emplacen fins la propera reunió trimestral. Si vols pots fer-nos arribar les teves peticions a través del 

nostre delegat de zona. 


