DENEGACIÓ APs DE NADAL
En data 24 de novembre la Trisindical hem
adreçat escrit a la Subdirectora General de
Recursos Humans per tal d’ exposar-li que Ens
està arribant de diverses destinacions de
Catalunya que s’estan donant directrius als
serveis de Suport per tal que dins els cicles
establerts per festes en cap cas es
concedeixi cap dia d’assumptes personals
pel procediment ordinari denegant-los
sistemàticament.

La normativa vigent en matèria d’assumptes personals estableix dos procediments per
demanar aquest tipus de permís en els mesos de desembre i gener en el transcurs de les
festes de la Constitució, Nadal, Cap d’any i Reis. D’una banda tenim el procediment
ordinari que s’aplica al llarg de tot l’any i per una altra el procediment cíclic per sistema de
punts.
Ens està arribant de diverses destinacions de Catalunya que s’estan donant directrius
als serveis de Suport per tal que dins els cicles establerts per festes en cap cas
es concedeixi cap dia d’assumptes personals pel procediment ordinari denegantlos sistemàticament però, en canvi, sí que es permeti d’atorgar dia de permís per
hores acumulades.
Aquesta mesura és del tot incoherent, perquè normativament, dins de qualsevol dels
cicles establerts per a aquestes festes, s’han de concedir dies d’assumptes personals
per procediment ordinari en la mateixa forma i condicions que es concedeix per
hores acumulades i que no és una altra que acomplir que es garanteixi la presencia
del 80% en aquelles unitats que així es requereixi, per tal de garantir el bon funcionament
del servei.

És per tot l’exposat que la Trisindical demanem que la
concessió o denegació de permisos s’ajusti escrupolosament
al que disposa la normativa vigent en matèria de permisos
per assumptes personals i es deixin al marge interpretacions
subjectives no ajustades al marc normatiu actual.
Barcelona, a 24 de novembre de 2014
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