
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Segona Activitat 
 
A la reunió de la Comissió de Segona Activitat d’aquest dilluns 20 de desembre destaquem: 
 
• L’estat de tramitació de les sol·licituds de segona activitat i dels llocs de suport no policials 

presentats durant l’any 2010. 
Es donen casos on les places sol·licitades estan exhaurides i la DGP ha d’aplicar el criteri de 
proximitat al domicili. La voluntat de la DGP és consensuar entre les parts totes les situacions 
individuals que afectin aquest criteri amb la intenció d’arribar a un acord. 
Preguntant per la problemàtica, neguen que els casos on s’aplica el criteri de proximitat al 
domicili hagi perjudicat als interessats. 
Plantegem “flexibilitzar” el Decret per evitar limitar l’oferta de places amb la possibilitat de 
què el sol·licitant pugui escollir entre ocupar el lloc de treball actual susceptible de segona 
activitat o l’aproximació al lloc de residència. 
La DGP considera que el Decret evita la perversió dels que tenen el intenció de canviar de 
destinació per altres vies com pot ser la segona activitat. 
El CAT afirma que hi ha altres mecanismes per detectar aquesta perversió. 
La DGP afirma que estan treballant per l’ampliació de noves places de segona activitat per 
cobrir totes les necessitats i recorda que els concursos generals són l’eina pels canvis de 
destinació. 
Denunciem propostes de passi a segona activitat recomanades pels metges de la Vigilància de 
la Salut del DIRIP a agents afectats que després el Tribunal desestima. 
Està previst en el proper concurs general (sense data) surti la relació de llocs de treball de les 
places de segona activitat atorgades. 
Informem a la Comissió que el servei jurídic del CAT recorrerà totes aquelles resolucions de 
segona activitat que considerem no milloren les condicions laborals dels afectats/ades.  
  

• Hem demanat l’aplicació de l’acord de la segona activitat pels funcionaris amb 25 anys de servei 
o 50 anys d’edat per deixar de fer nits. 
La DGP considera inassumible l’aplicació d’aquest punt de l’acord doncs el model actual de 
torns i horaris del CME i amb l’augment progressiu previst d’agents en aquestes situacions 
previstes pels anys vinents, la Direcció no pot desprendre’s operativament d’efectius a torn de 
nit. La pròpia DGP al·lega que: Això seria possible amb un nou model de jornades i horaris 
pel CME on es contemplessin aquestes places. Curiosament és un dels compromisos d’aquest 
Govern que ens deixa i que no ha complert. 
 

 
Jaume Gustems. 
Delegat del CAT a la Comissió Permanent de Segona Activitat 
 
 
Catalunya, 20 de desembre de 2010 


