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CANVI HORARI PER IMPOSICIÓ DELS CAPS RPP 

 
 

Des d’USPAC denunciem, una vegada 

més, el despotisme i maltractament per 

part dels nostres Caps, en aquesta ocasió 

per part del nou Sots Cap de la RPP, el 

Sr. Dalmau. Així mateix, deixem palès el 

nostre malestar en el tracte rebut i en 

com “es prenen” certes decisions, les 

quals afecten a la vida diària i privada 

dels companys/es que treballem a torns, caps de setmana, festius i vigílies,... Què us 

heu pensat ?  Que som esclaus ? 

 
El Sr. Dalmau ens imposa “ordeno y mando” un canvi d’horari. Només donen 

opció a resignar-nos, ja que ha dit, fent cas omís a USPAC, que efectuaran el canvi 

d’horari a partir de l’1 de febrer, sí o sí. Començant el torn una hora abans del que 

tenim ara mateix. De 06:00 a 14:30, de 14:00 a 22:30 i de 22:00 a 06:30 hores. 

 

L’intendent diu que imposen aquest canvi per una qüestió “operativa”. Els hi dóna 

igual la conciliació familiar o els diferents problemes familiars que això en pugui 

derivar als mossos. Penseu que els Caps comencen a les 09:00 hores, fan de dilluns a 

divendres, festius i caps de setmana tenen festa. Pleguen, com a molt tard, a les 

17:30 hores i, per descomptat, la feina la desenvolupen en un despatx, on a l’hivern 

estan ben calents i a l’estiu ben fresquets.  

 

Demanem al cap de regió que sigui VALENT i doni la possibilitat de poder decidir als 

companys/es de la RPP, mitjançant una votació/enquesta. No ho facin per imposició, 

tirant la pedra mitjançant un comunicat intern i amagats sense donar cap explicació a 

la cara dels companys/es afectats!!!  

 
Un cop més ens demostren l’estima que ens tenen als mossos d’escamots (la base), 

afrontant qualsevol tipus de servei, ajudant el ciutadà, jugant-nos la cara i el sou, a 

canvi vostès que ens donen ? RES, ni les gràcies; una punyalada per l’esquena !! 

 
Caps RPP, els hi comuniquem que hem rebut infinitat de queixes. La majoria dels 

efectius d’USC estan indignats i en desacord amb aquest canvi d’horari imposat. Els hi 

demanem que rectifiquin, abans no sigui massa tard !! 

 
 

ESCOLTIN AL COL·LECTIU I RESPECTIN LA VOLUNTAT DE LA MAJORIA 
!!! EN CAS CONTRARI, CONVOCAREM UNA CONCENTRACIÓ DE 

PROTESTA A LA REGIÓ. N’ESTEM FARTS QUE SE’NS TREPITGI !!! 


