
 

 
RESUM DE LA DARRERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ 

PERMANENT DE SEGONA ACTIVITAT 
-COPSA- 11/03/2022 

 
En aquesta reunió de la COPSA se'ns han presentat els nous membres per part de 
l'Administració.  
 
Seguidament ens han informat de les dades importants respecte a les ocupacions en segona 
activitat per edat i per malaltia psicofísica i les de tècnic de suport no policial.  
 
Hi ha una dada important respecte els llocs de tècnic de suport no policial, dels 80 llocs 
restants que es van anunciar al setembre passat han assegut a 36 persones al seu lloc de 
treball, 11 estan en tràmit  i 9 sol·licituds més en fases prèvies. Actualment queden 24 llocs 
de treball per cobrir.  
 
Estem a l'espera de l'aprovació de la modificació del Decret de segona activitat, que s'està 
fent en tràmit d'urgència, per tal que els treballadors puguin quedar-se al seu lloc de destí en 
segona activitat.  
 
Les reunions informatives que vam demanar pels comandaments a les Regions Policials, 
sembla que estan sent molt productives ja que hi havia un greu desconeixement del tema 
per part d'aquests. Esperem que a partir d'ara puguin assessorar, de manera correcta i igual 
a tot el territori, a les peticions dels interessats, ja que fins ara hi havia un desconeixement 
del catàleg de llocs de treball de segona activitat i de les funcions a desenvolupar i a cada 
destí se'n feien interpretacions diferents per part dels caps.  
 
Es crearà una bústia per gestionar dubtes i problemàtiques de la segona activitat de caps i 
de persones afectades directament.  
 
També es farà un document amb preguntes freqüents que vagin solucionant qualsevol tipus 
de problema respecte a segones activitats.  
 
Des de la Prefectura s'està gestionant el document que organitzarà les tasques en 
operatives o no operatives per tal de poder assignar funcions als treballadors en segona 
activitat. En breu es podrà posar en circulació. Esperem que abans de la propera reunió ho 
tinguem a mans per poder-ho validar en COPSA.  
 
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la delegada de seguretat i salut laboral del 
CAT o amb el sindicat. 
 
 
CATalunya a 14 de març de 2022.   


