
 

                 
     

 
 

REUNIÓ COPSA 15 DESEMBRE 2021 
 
 
En reunió de la COPSA duta a terme dimecres 15 de desembre ens han passat dades 
actualitzades dels efectius en segona activitat. En l'actualitat tenim un total de 513 
persones en segona activitat: 289 són per raó d'edat i 224 per causes mèdiques, i 71 
expedients en tràmit de segona activitat. 
 
En general el procediment per a l'adquisició de la segona activitat s'ha anat agilitzant i es 
precisen uns 2 mesos per a l'obtenció de plaça de segona activitat per raó d'edat i d'uns 
tres o quatre mesos per l'adquisició d'una plaça de segona activitat per causa mèdica.  
 
En les dades que ens passen també ens confirmen que l'edat mitja del CME avui és de 44 
anys.  
 
Ara mateix tenim 313 places ocupades de llocs de suport tècnic i 47 en tràmit.  
 
De les places que quedaven per ocupar com a tècnics de suport només queden 38 llocs 
vacants.   
 
Estem a l'espera que l'aprovació dels canvis en el Decret de segona activitat sigui propera 
i no tinguem problemes en tots aquests tràmits. La fase preliminar, per a la seva 
modificació, ja està feta, la consulta pública també, però estem a l'espera dels últims 
passos per a la seva validació.  
 
Sobre la informació i formació a comandaments sobre la segona activitat ens comuniquen 
que es faran reunions regionals per tal que aquests coneguin el catàleg de llocs de treball 
de segona activitat i tot allò que tingui a veure amb el mateix i en espera de poder-ho 
articular.  
 
En quan a les tasques en segona activitat també s'ha fet un document on es determina a 
efectes de tota l'organització què es considera operatiu i què no. Estan a l'espera de 
validació d'aquest document.  
 
Esperem que en la propera COPSA hi hagi  novetats implementades de millora de tots 
aquest tràmits. 
 
SALUT!! 
 
 

 


