
El dia 19 de febrer vam assistir a una sessió ordinària de la Comissió Permanent de Segona 
Activitat (COPSA) de mossos d’esquadra.  

Síntesi dels punts tractats: 

Dades sobre el nombre de funcionaris en segona activitat i els que ocupen llocs de tècnic 
de suport no policial: Tenim 450 funcionaris al cos en situació administrativa especial de segona 
activitat i que hi ha 47 sol·licituds en tràmit per passar a aquesta situació. Tenim 261 funcionaris 
que ocupen llocs de tècnic de suport no policial i 26 expedients acumulats en tràmit per ocupar 
aquestes places. Davant d’aquesta problemàtica vam llençar la proposta de què es faci un decret 
especialment pels tècnics de suport no policial (amb un pacte amb funció pública). 
Catàleg de llocs de segona activitat: En total en aquest catàleg es sumen 3394 llocs de treball 
en segona activitat, de les quals 497 ja estan ocupades. En relació amb les funcions dels tècnics 
de suport no policial hauria de quedar ben clar que les funcions no són policials.  
Implementació de la tramitació de la sol·licitud de segona activitat per ATRI: Es podrà 
realitzar per ATRI la sol·licitud de passi a segona activitat. 
Problemes pels funcionaris que han esgotat els 545 dies d’IT i segueixen pendents de la 
resolució de l’INSS: El treballador ha de demanar a l’INSS el pagament directe i això té uns 
efectes lentíssims i hem tingut casos de funcionaris que han estat de 4 a 6 mesos sense cobrar 
res.  
Oficina d’atenció als funcionaris en situació de segona activitat i llocs de tècnic de suport 
no policial: L’administració està treballant en la seva creació.  
Assignació i canvis de llocs de treball de tècnic de suport no policial: Els canvis de llocs de 
treball i els ajustos raonables s’han de realitzar sempre d’acord amb les necessitats específiques 
de cada persona amb discapacitat. 
Incorporació dels tècnics de suport no policial al PGH: El procés d’incorporació d’aquest 
personal a la plataforma horària es preveu que finalitzi l’1 de març.  
Actuació dels lletrats de la Generalitat de Catalunya i de la mútua als jutjats de la 
Jurisdicció Social: És incomprensible que als jutjats manifestin que els tècnics de suport no 
policial estan en segona activitat, cosa que no és certa.  
Problemes pels tècnics de suport no policial per introduir la formació al seu expedient de 
funcionari: L’administració es va comprometre a donar una solució. 

Més informació a la web.  

Gràcies pel vostre suport.


