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Reunió COPSA 03/11/2020
Avui les organitzacions sindicals hem tingut una nova reunió de la comissió permanent de segona
activitat (COPSA). A continuació us fem un resum dels punts tractats.
Ocupació segona activitat.
Ara com ara hi ha 412 agents del CME en la situació administrativa de la Segona Activitat.
Dels quals hi ha 25 Sergents/es en segona activitat i 17 per causes mèdiques, Sotsinspectors/es 17
en segona activitat i 4 per causes mèdiques.
Resten pendents en tramitació 37 expedients per edat i 28 per causa mèdica.
Des de la Subdirecció de recursos humans han admès que han tingut problemes en la tramitació, ens
comuniquen que en data 1 de desembre dels 65 en tràmit, 41 els hi arribarà ja la resolució de la 2a
activitat.
Des del SEIME-FEPOL hem insistit en el catàleg de llocs de treball de 2a activitat que Prefectura es
va comprometre a lliurar-nos. L'Intendent de la Comissaria General Tècnica ens diu que estan en fase
de revisió d'errades i de millora del document, i la SGRH es compromet que en un parell de setmanes
el tindrem.
SEIME demana que es tingui present la substitució de caporals, sergents i sotsinspectors que passen
a segona activitat, ens comuniquen que sempre tenen present aquest ítem a l’hora de planificar noves
promocions,
La Subdirectora de Recursos Humans ens comunica que aviat recuperarem les reunions per treballar
sobre el nou text de modificació del decret de segona activitat de 2008.
Es demana que quan una persona envia un DAD 68, demanant la 2a activitat per edat, tingui un feedback per part de l'administració que només l'informi que el seu DAD 68 ja ha iniciat el tràmit
corresponent. Ens diu la SGRH que ho veu bé i que ho proposarà.
Ocupació suport tècnic no policial (STNP).
Ara com ara tenim un total de 232 llocs ocupats. En l'àmbit de tècnic de suport intermedi hi ha 18 llocs
ocupats i resten un total de 32 expedients pendents de tramitació.
La Subdirectora ens informa de com es farà a partir d'ara el circuit d'incorporació de les persones que
han sol·licitat un lloc de STNP, un cop es disposi de l'informe de salut laboral, des de l'operativa i del
servei d'administració de la regió o última destinació que ocupava la persona contactaran amb ell per
fer realitzar una entrevista i localitzar el lloc de treball més adient.
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