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Estem en el darrer mes (desembre) i com cada any, tornem a escoltar dels 

companys/es les mateixes queixes, tot i que ja les hem transmès mil vegades a la 

DGP/RRHH/ Prefectura, i les han ignorat 1001 vegades, els hi tornarem a transmetre.  

Si algú de “dalt”, entenguis d’Intendent en amunt dins de prefectura, o algun Director 

o subdirectora dins de DGP, es molestés anar a un brífing a les 6h del mati, o a les 

18h en cap de setmana, cosa que per altre banda els nostres delegats SI poden 

presumir de fer-ho (no com altres), i els companys/es els tinguessin la confiança 

suficient, al demanar-los com va les coses al seu destí,... sentirien coses com: 

• Aquí deneguen automàticament tots els PAP’S/Permisos en cap de setmana,... 

és una vergonya, és indignant !!!,... 

• No només no donen mai PAP’S/Permisos en cap de setmana, sinó que a l’estiu 

no et donen cap dia, ni entre setmana ni cap de setmana!!! 

• Aquestes festes em toca treballar per Nadal i em planifiquen romanent per cap 

d’any i per la Cavalcada de reis,... en canvi ells (...) passaran les vacances amb 

la família i els meus nens ni em veuran !!! 

• Planifiquen tot el romanent en cap de setmana i festius i deneguen tots els 

PAP’S en cap de setmana. 

• Gestionen els PAP’S/Permisos, no com un dret del treballador sinó, com un 

premi per “aquells” que els hi riuen les gràcies.  

• Actuen com “l’amo del cortijo” utilitzen gestió dels permisos per a premiar o 

“castigar”. La “coletilla per necessitats de servei” no s’aplica en funció dels 

números, sinó de si rius les seves “rucades” o si vas a fer el cafè amb ells. 

• USC ho som tots, però quan gestionen PAP’S/Permisos/vacances els números 

pels “grups” són uns, i pels escamots un altres. 

• Perquè no em donen mai PAP’S!!!! Si no hi ha gent és culpa de l’administració i 

no meva que sóc el treballador!!!. Perquè em trepitgen sistemàticament els 

meus drets!!! I un llarg etcètera,... 

 
Li podríem omplir un llibre amb frases com aquestes i algunes amb paraules 

força mal sonants. Però creiem que amb això poden tenir una petita idea del que 

realment pensen i el que senten els companys/es que ESTEM treballant a 

torns (perquè la majoria de delegats/des d’USPAC estem treballant, també). 

GESTIÓ DE PERSONAL (PAP’S) 
LA CASA SEMPRE GUANYA!!!! 

QUI TREBALLA A TORNS PAGA 
LA “FESTA”   
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Un cop presentat el problema de la gestió dels PAP’S/Permisos, en quant a 

arbitrarietat, gestió inadequada, vulneració de drets laborals,... voldríem que donés 

solucions, de veritat. 

No obstant, amb la pèssima gestió de personal feta durant anys i panys, en el qual 

han demostrat que entenen la gestió de personal com l’art de “cargolar i recargolar” 

sempre als mateixos, ens permetem suggerir-los-hi unes idees: 

• No denegar mai 3 vegades consecutives l’AP a una persona. Per coses menys 

importants observem que planifiquen romanents!!!. 

• No convocar hores de romanent als dies compresos en els cicles de PAP’S de les 

festes nadalenques, ja que estan perjudicant totes les festes d’una persona per 

poder donar PAP a una altra. 

• Fixar uns mínims CLARS per destí, i que el full d’Excel que utilitzen les O.S. 

sigui accessible (però no modificable, lògicament) a tots els treballadors del 

corresponents destins, per tal de saber realment quan tenen opcions per 

demanar un PAP amb èxit i no dependre de l’arbitrarietat d’uns caps que ni tant 

sols els coneixen. 

• Que davant d’un PAP que impliqui estar sota mínims, que sigui el cap de torn, 

que es qui es fa responsable del servei, qui decideixi si pot o no assumir els 

“números”. 

 
Esperem que la DGP/RRHH/ Prefectura atenguin aquestes demandes i frenin el 

creixent descontentament dels seus treballadors, perquè sinó “apaguen aquest foc”, 

corren el risc que un dia necessitin la resposta professional i entregada de l’escala 

bàsica i de la intermèdia (Caps de Torn), de la qual han tingut proves reiterades 

vegades, no la trobin. I tinguin que sortir al carrer els caps de comissaria, caps i sots 

caps de regió i altres alts comanament per manca d’efectius. 

PROU D’EXPLOTAR ALS MOSSOS!!! RESPECTIN ELS 
NOSTRES DRETS!!!!!! 
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Els companys/es i USPAC compartim la 
visió de que la seva empatia vers els seus 
treballadors de l’escala bàsica i  
intermèdia (Caps de torn), és la mateixa 
que tenen certs “animalons” amb els seus 
àpats.  


