IMPORTANT
COMPANYS D’ARSET
Us volem comunicar que hem rebut resposta
per part de la Subdirecció sobre la manera
d’interpretar els criteris de permisos i
reduccions de jornada de l’oficina de suport de
l’ARSET. (està penjada a la nostra web)
La Subdirecció ha hagut de donar les
instruccions oportunes a aquesta per aplicar els
criteris tal com estan establerts, i no fer una
interpretació arbitraria dels mateixos.
Us recordem que qualsevol anomalia que veieu
sobre aquest tema ens ho feu arribar, i
intentarem solventar-ho quan abans possible.
Jordi MESTRES
COORD. TERR. REGIO P. METRO BARCELONA

sindiCAT
Barcelona a 3 d’octubre de 2008
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A/ SUBDIR. GRAL. DE RRHH DEL DEP. INTERIOR: Sra. ANNA Mª PINTÓ i PIERA
ASSUMPTE: FALTA DE CRITERI DE L’ARSET EN LA TRAMITACIÓ DE PERMISOS I
REDUCCIONS DE JORNADA.
En relació als Criteris de Tramitació de Llicències, Permisos i Reduccions de Jornada dels
Funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra que desenvolupa la Direcció General de la
Policia volem manifesta-li una sèrie de disfuncions en l’aplicació i interpretació dels
permisos.
Ens hem assabentat que l’Oficina de Suport de l’ARSET (RPMB) fa una interpretació
tant personalista i restrictiva dels criteris de tramitació que vulnera els drets laborals
dels agents destinats en aquesta àrea.
Concretament el permís retribuït, no recuperable i amb justificació, article 2.11 Per mort,
accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau ens diu que té una
durada de dues jornades planificades de treball consecutives dins els cinc dies
naturals següents a la data en què es produeixi el fet causant si aquest succeeix en el
mateix municipi del lloc de treball (destinació) del funcionari. Ampliable a quatre si és en un
municipi diferent.
Doncs l’Oficina Suport de l’ARSET fa la següent lectura: si ingressen un familiar a l’hospital
el divendres tens dos dies si els agafes dilluns i dimarts, però tens un dia si comences el
permís el mateix divendres i tens el cap de setmana de Festa. Aquesta interpretació és
fruït de la seva imaginació interpretativa i la intenta imposar sempre que pot en tot tipus de
permisos.
Instem a al Subdirecció General de RRHH que reprovi aquesta vulneració dels drets i
recordi a l’Oficina de Suport de l’ARSET que la seva obligació és tramitar els permisos
segons la reglamentació vigent no segons la seva interpretació perversa.
Jordi Mestres ( Coordinador Territorial de Barcelona del CAT)
Catalunya, 21 de juliol 2008

