Propostes de CCOO als Reglaments de la Paeria de Lleida

REGLAMENT PER A LA RENOVACIÓ O ADEQUACIÓ
DEL PERMÍS DE CONDUIR
Amb la intenció de clarificar el màxim possible el tipus d'ajuts, a qui afecta la
concessió, i la regulació per a l'obtenció, es crea el següent reglament:
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Afecta a tot el personal autoritzat que de forma habitual utilitzi vehicle municipal
o particular per a un correcte desenvolupament de la tasca assignada.
2. TIPUS D'AJUTS
a) Renovació: el pagament per part de la Corporació de totes les despeses
derivades de la renovació, excepte les que es produeixin per oblit o negligència
del/de la sol·licitant.
b) Adequació: el pagament per part de la Corporació de totes les despeses
derivades de l'adequació del carnet de conduir si aquesta es produeix per ordre
de la Corporació a persona autoritzada. No s'inclouran com a despeses
subjectes a ajut, les que sobrepassin les considerades com a bàsiques a preus
estandarditzats corresponents al tipus de permís de què es tracti.
3. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DELS AJUTS
a) Renovació:
- Instància dirigida al Sr. Alcalde sol·licitant l'ajut.
- Document acreditatiu, emès pel/per la Cap de Servei o de Secció d'adscripció,
conforme utilitza un vehicle municipal per a tasques oficials. En cas de
denegació del document de conformitat, el/la Cap haurà de motivar la resolució
per escrit, i el/la empleat/ada públic/a podrà igualment elevar la sol·licitud,
adjuntant aquest informe, a la Comissió Paritària, que decidirà en última
instància.
- Factures dels tràmits normals de renovació.
- Fotocòpia del carnet de conduir anterior i del renovat.
b) Adequació:
-Instància dirigida al Sr. Alcalde sol·licitant l'ajut.
-Document acreditatiu, emès pel/per la Cap de Servei o de Secció d'adscripció,
conforme utilitza un vehicle municipal per a tasques oficials. En cas de
denegació del document de conformitat, el/la Cap haurà de motivar la resolució
per escrit, i el/la empleat/ada públic/a podrà igualment elevar la sol·licitud,
adjuntant aquest informe, a la Comissió Paritària, que decidirà en última
instància.
-Factures de les despeses normals efectuades per a l'adequació.
-Fotocòpia del carnet adequat.
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