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La Prefectura posa en marxa l’Oficina d’Atenció
als mossos
Barcelona, 3 de maig de 2021.-

La Prefectura del cos de mossos d’esquadra, la Sub-direcció general de recursos humans i les
organitzacions sindicals representatives vam mantenir una reunió el divendres passat 30 d’abril.
Una de les qüestions que es van tractar va ser la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció als
mossos, un projecte (segons la Prefectura) iniciat fa uns anys, ara recuperat.
Segons se’ns va informar, la intenció d’aquesta Oficina és la d’apropar els mossos i les mosses
d’esquadra a l’organització per tal que tinguin coneixement de tots els recursos que tenim al
nostre abast.
En definitiva, la Prefectura busca una proximitat per potenciar la relació entre aquesta
mateixa i els efectius policials que té sota la seva responsabilitat. Aquest nou projecte
dependria administrativament de la Unitat de Suport de la Prefectura i funcionalment estaria
ubicada al Complex Central.

C O M U N I C AT

Fins ara s’han confirmat seus a les Regions Policials de Barcelona, del Camp de Tarragona i al
Complex Central, alhora que està pendent de confirmar una quarta a la Regió Policial de
Girona.
El projecte s’inicia per donar servei a persones membres del cos de mossos d’esquadra en
actiu, a les ja jubilades, als efectius policials amb Incapacitats Permanents, en segona activitat,
així com també als entorns familiars de totes elles.
Així, si demà mateix es posés en marxa aquesta Oficina permetria atendre a persones
membres del cos amb baixes mèdiques de llarga durada, a altres amb COVID greus, a aquelles
que pateixen una situació d’estrès elevat o aquelles que estan a les portes de la jubilació.
Tot i que encara son possibles algunes modificacions, l’horari d’aquesta Oficina seria un horari
marc de dilluns a divendres de 09:00 a 16:30 i s’implantaria un sistema de visites bidireccional,
ja sigui telemàticament, telefònicament o amb visites presencials.
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), tot i que valorem positivament aquesta
intenció, considerem (i així ja ho vam manifestar en la reunió) que aquesta no ha de ser cap
impediment per al veritable projecte social que ha d’afrontar l’organització, el qual no és
altra que la Fundació del cos de mossos d’esquadra.
A l’efecte recordem que en la reunió de 15 d’octubre de l’any passat se’ns manifestava que tot
estava preparat per tal que la Fundació entrés en funcionament abans de finalitzar el mateix
any 2020. No obstant a dia d’avui no n’hem tornat a saber res més.
Per tant esperem que en cap cas l’Oficina d’Atenció als mossos sigui un fre per al que
considerem l’autèntic projecte social i d’atenció a les persones membres del cos de mossos
d’esquadra que, tal i com tenen altres cossos policials del nostre entorn, es aquesta Fundació
que ha d’acabar constituint-se i essent una realitat.
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