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HORARI SETMANA FALLERA 2019 
 

La Mesa General de Negociació Conjunta de condicions de treball comuns al personal 
funcionari i laboral, en sessió celebrada el dia 4 de març de 2019, ha acordat l´horari per a la 
setmana fallera, el qual es detalla a continuació: 
 
 
1).- Es reduirà l’horari presencial en una hora i trenta minuts diaris durant els dies 12, 13, 
14, 15 i 20 de març de 2019, que quedarà de la manera següent: 
 
Personal amb normal dedicació:    Personal amb major o total dedicació: 
 
Entrada entre les 7:30 i les 9:00 hores   Entrada entre les 7:30 i les 9:00 hores 
Eixida entre les 13:00 i les 16:00 hores   Eixida entre les 13:00 i les 16:00 hores 
El dia 20 de març l’eixida serà entre   El dia 20 de març l’eixida serà entre  
les 13:30 i les 16:00 hores    les 13:30 i les 16:00 hores 
 
Jornada de 5,5 hores     Jornada de 6 hores 
 

- S’adequaran els horaris a les distintes especialitats (flexibilitats i reduccions de 
jornada). 

- En tots el casos, la diferència entre l’horari realitzat i la jornada passarà a saldo. 
- Estes reduccions que es realitzaran en els horaris genèrics, s’adequaran als diferents 

horaris especials per al seu gaudi o compensació, de la mateixa manera que l’any anterior, 
adequant-ho a les dates d’enguany. 

 
2).- Així mateix, a fi de complir allò que s’ha aprovat en la dita mesa i intentar conjugar 
l’esmentat acord amb el sistema de control horari, es podrà gaudir d’un dia complet entre els 
dies 12, 13, 14, 15 i 20 de març de 2019. A este efecte, el personal que vulga gaudir d´eixe dia 
haurà de tramitar-ho com a permís a través de la Intranet Municipal, seleccionant el tipus de 
permís “205-Dia acumulació horària falles”. 

Una vegada siga aprovat el permís per l’Oficina Tecnicolaboral i es realitze la 
corresponent validació, es restaran de la “Borsa hores” la quantitat d’hores corresponents a la 
jornada en que s’haja gaudit del mateix (5,5 hores per al personal amb normal dedicació i 6 
hores per al personal amb major o total dedicació, o les que s’adeqüen per a les distintes 
especialitats). 

 
3).- Significar que durant el període comprés entre el 12 i el 20 de març de 2019 no es podrà 
gaudir del tipus de permís “101- Compensació excés còmput”. 
 
4).- El personal amb atenció al públic del Servici de Gestió Tributària Integral i del Servici 
de Societat de la Informació que està destinat en la Casa Consistorial, durant els dies 12, 
13, 14, 15 i 20 de març de 2019 tindrà els següents marges d’entrada i eixida: 
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Dies 12, 13, 14 i 15 de març: 
Entrada entre les 7:30 i les 8:30 hores 
Eixida entre les 13:00 i les 16:00 hores 
 
Dia 20 de març: 
Entrada entre les 7:30 i les 9:00 hores 
Eixida entre les 13:30 i les 16:00 hores 


