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PERMÍS PER MATRIMONI PERSONAL AOF 
 
 
 
La proppassada campanya estiuenca alguns/es membres del personal AOF 
van demanar permís per matrimoni el qual, d’una manera sistemàtica, es 
denega a tot/a sol·licitant del mateix.  
 
 
CCOO, ja en aquell mateix moment, quan vam tenir coneixement del que 
estava succeint, vam fer un escrit adreçat a la directora de serveis del 
Departament d’Interior per tal que la situació es corregís al més aviat 
possible....... No vam tenir resposta 
 
 
El tema, evidentment, no pot quedar-se amb una denegació d’un permís que 
és un dret de tots/es. Així que CCOO vam adreçar el tema a la CIVE 
(Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l'Estudi del Conveni). 
La contestació de l’Administració va ser la següent: “L’Administració 
desconeix les circumstancies deis casos esdevinguts al Departament 
d'lnterior. Amb caràcter general i sense entrar en el cas concret, considera 
que la concessió del permís requerirà que el fet causant que l'origina s'hagi 
produït quan la relació jurídica que vincula la persona interessada amb 
I'Administració estigui vigent i sempre i quan el seu atorgament no buidi de 
contingut la finalitat del contracta. Pel que fa al gaudiment, queda supeditat a 
les necessitats deis serveis, acomodant-se als paràmetres de la bona fe i que 
el seu exercici no constitueixi un abús del titular del dret.” 
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