
perot/personal/model petició vacances

PETICIÓ DE PERMISOS I LLICÈNCIES

Sol·licitant
Llinatges i nom DNI

Destinació actual (Àrea, Departament)

Policia Local Brigada Oficines Altres

 (X)                                                                                       Permisos i llicències

Assumptes personals 

Vacances

Modificació vacances

Permís per trasllat de domicili

Permís per naixement de fill, mort o malaltia greu de familiar Parentiu:

Permís per a funcions sindicals, formació sindical o representació de personal

Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud a centres

Permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal de les                         , a les                            hores, del dia 

Permís de lactància per fill menor de nou mesos: a) 1 mes

b) 1 hora diària de les a les hores

c) 1 hora fraccionada,  de les a les  i de les a

Reducció de la jornada laboral per raó de guarda legal, en hores   minuts / diaris

Permís per paternitat / maternitat

Ampliació permís de paternitat / maternitat per fills menors de 2 anys o de 4 anys

Llicència per matrimoni

Llicència per malaltia

Llicència per embaràs

Llicència per malaltia inferior a quatre dies

Altres:

PERÍODE DE TEMPS PER AL QUAL SE SOL·LICITA:

El/de dia a dia y de dia a dia

de dia a dia y de dia a dia

CANVI VACANCES: SOL·LICITO CANVIAR:

Ja sol·licitades per dia a dia per gaudir-les de dia a

Permís horari
Dia Hores Motius

El sol·licitant
Conforme Autoritzat

El cap d'àrea Denegat

Motiu de denegació

Data: Data:

Data remissió informació interessat: ________/___________/20_____

Entrada Àrea de Serveis Generals - Personal

Data d'entrada : ________ / ________ / ________ Data remissió informació regidor àrea (si correspon): ___/____/20___

Signatura:

Notes: Aquest permís tindrà validesa quan l'hagi signat l'autoritat superior i l'hagi rebut la persona interessada.
Tots els permisos s'han de sol·licitar amb una antelació de 5 dies hàbils. Els motius de les excepcions s'han de fer constar en la sol·licitud.

Les vacances es demanaran entre el 15 de desembre i el 31 de desembre de l'any anterior al que corresponen, o dins els primers 15 dies del gener de l'any. (i podran ser modificades sempre que el servei ho

permeti. EN CAP CAS ES PODRÀ GAUDIR DE CAP DIA DE VACANCES PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL CALENDARI)
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