
 

INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ AMB CAPS POLICIALS I 
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
Ahir (30 d’abril) tots els sindicats representatius vam estar convocats telemàticament per ser informats de 3 temes:  
 
1- La creació de manera imminent (de fet ja fa un temps que estan elaborant el projecte) d’una OFICINA 

D’ATENCIÓ ALS MOSSOS, segons sembla una idea del nostre Major que vol servir per: 
 

- Potenciar la relació i comunicació entre la Prefectura i els seus efectius  
- Per reforçar el sentiment de pertinença a l’organització 
- Per atendre, seguir, resoldre o derivar peticions derivades pels seus efectius 
- Per mostrar sensibilitat amb els efectius i els seus familiars davant de situacions que afecten a l’esfera 
personal 
 

Durant la reunió ha quedat de manifest que és evident que el CME té un problema a l’hora de gestionar la 
comunicació i la relació entre les diferents escales del Cos, que hi ha bona part del col·lectiu que no se sent ben 
tractada, que la sensibilitat per part de molts membres de l’escala superior, executiva i, fins i tot, de la intermèdia 
deixa molt que desitjar. Un component de l’escala superior ha manifestat clarament que aquesta oficina d’atenció 
als mossos ha de ser la persona que gestiona l’Àrea o la Unitat, cal fer un canvi radical en la manera de liderar, 
cal un lideratge empàtic, sensible, facilitador, pròxim... hi hem estat completament d’acord. Moltes persones de 
l’organització gestionen als seus subordinats de manera autoritària, insensible, distant... hi ha destins amb 
problemes generats i perpetuats per alguns comandaments, molts d’aquests caps  estan plenament identificats 
per la Prefectura, però mai han actuat per modificar les seves actituds, moltes d’aquestes persones amb galons 
segueixen aferrats als seus càrrecs sense que l’organització faci res per evitar els perjudicis que creen. 
 
SI HA D’EXISTIR UNA OFICINA D’ATENCIÓ ALS MOSSOS ÉS PERQUÉ L’ORGANITZACIÓ I LES PERSONES 
QUE LA LIDEREN HAN DEMOSTRAT LA SEVA INCAPACITAT PER MODIFICAR ACTITUDS I FER DEL CME 
UNA ORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA, JUSTA I MODERNA. No serà perquè els sindicats no ho haguem 
denunciat, avisat i recalcat!!! 
 
2- REFORÇ D’ESTIU: Tenen previst reforçar 27 destinacions de costa, amb els mateixos criteris que els 
anys anteriors, però amb la particularitat que com que l’efecte COVID dona incertesa, aquesta la volen anar 
modulant en les hores extres i la gestió de les ARRO i la BRIMO, per tant, aquest any no hi haurà paquets d’hores 
extres per assignar d’entrada i s’aniran assignant de setmana en setmana (caldrà estar alertes per controlar que 
es distribueixen de manera justa i equitativa entre les persones interessades). El pla d’estiu s’iniciarà el 28 de juny 
i finalitzarà el 5 de setembre. Així que puguin ho publicitaran. Es podran modificar vacances per participar. És 
possible que no donin opció als agents destinats a les Sales, hem criticat aquesta situació, entenem que estan en 
una destinació en què precisament molts dels seus efectius necessiten poder sortir i fer tasques de carrer, hem 
proposat que els deixin participar i que cobreixin les places de sala amb agents en pràctiques o provisionals. 
 
3- INSTRUCCIÓ SOBRE LES DECLARACIONS JUDICIALS PER VIDEOCONFERÈNCIA: Ens han 
presentat l’esborrany d’instrucció i les intervencions que faran per donar resposta a aquesta novetat. A nivell 
d’infraestructures es dotarà a cada seu d’ABP d’una sala per la seva realització, i en una segona actuació, també 
dotaran a les CD. Hem demanat que revisin dos aspectes de la instrucció dels que no estem d’acord que són que 
no s’indemnitzi per despeses de viatge a les persones que modifiquin la seu de les seva declaració (per exemple 
a l’estar de vacances o festa i, per tant, es trobin en una localitat diferent a la del seu domicili) i el fet de no 
indemnitzar a les persones que estiguin suspeses de feina i sou que realitzin una declaració durant aquella 
suspensió. Ens han comunicat que revisaran els dos aspectes, però no ens garanteixen que ho modifiquin en el 
sentit que els sindicats demanem. 
 
FELIÇ DIA DEL TREBALLADOR, ARA MÉS QUE MAI, SALUT!!! 

  
CATalunya a 1 de maig de 2021 


