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CONSELL DE LA POLICIA EXTRAORDINARI PER LA MODIFICACIÓ DEL DECRET 

QUE ENS REGULA LA SEGONA ACTIVITAT 

Avui 6 de febrer de 2023 ens hem reunit en sessió extraordinària del Consell de la Policia amb 

un únic punt en l’ordre del dia: Informació per part dels membres del Consell del projecte de 

Decret pel qual es modifica el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra. 

Com sabeu aquest projecte es va iniciar al novembre del 2019 amb un format més ambiciós 

que també englobava altres temes però al juliol de 2021 va decaure ja que no comptava amb el 

suport de la part social. Al setembre de 2021 se'ns informa de la dificultat de crear noves 

places de tècnic de suport no policial i des de la Comissió Permanent de Segona Activitat 

(COPSA) ens plantegem un nou model de gestió de totes aquelles places que feien 

insostenible l'ocupació real de les mateixes. La COPSA llavors treballa amb urgència per 

gestionar una modificació del Decret de 2008. Es fan diverses sessions extraordinàries  i a la 

sessió  de la COPSA de novembre 2021 s'aprova una proposta de text de projecte de Decret 

de forma majoritària amb la part social.  

El text que avui se’ns ha presentat era aquest text aprovat per consens i que ha hagut de passar els 

tràmits pertinents fins avui. La valoració per part del CAT al text del projecte ha estat negatiu, 

malgrat que l'Administració ha fet el correcte per tirar endavant entre tots aquest projecte, 

considerem que la part de responsabilitat que correspon a la Prefectura no ha estat 

profitosa. És a dir, no han fet la part que els hi pertocava i que tant hem demanat tots en les 

reunions de la COPSA. No han fet prou formació als comandaments perquè entenguin què 

és i què significa tenir una plaça en segona activitat dins les seves plantilles. No protegeixen 

als efectius en segona activitat dels menyspreus i desvalorament dels seus comandaments, ni el 

desenvolupament de la seva feina  i la poca empatia cap a aquests llocs de treball 

administrativament diferents.  

Per tant, considerem que fins que no es garanteixi del tot la tasca dels efectius en segona 

activitat no podem estar d'acord amb l'aprovació d'aquest nou Decret modificat on 

desapareix per sempre la figura del tècnic de suport no policial.  

Volem més implicació per part de la Prefectura a l'hora de garantir aquests llocs de treball i 

protegir als treballadors que ocupen aquestes places.  No podem fer desaparèixer la figura dels 

tècnics de suport no policial quan no protegim allò que tenim dins el CME i és policial: la 

segona activitat. Parer que no deu compartir el sindicat de comandaments SICME que ha votat  a 

favor del text del projecte del Decret que modifica l’actual decret de 2a activitat i AFITCME que no 

s’ha pronunciat. 

SALUT! 

http://elsindi.cat/
https://twitter.com/INFOCATME

