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ADDENDA CALENDARI GENERAL PER AL'ANY 2017 

FALLES 

Es declaren festius a la UVEG els dies 15, 16 i 20 de manto 

És festiu el dia 17 de mary. 
2. l - I 2. -{¡,

Mnex Conaell de Govern......... _ .._._ 


SETMANA SANTA Punt .............J...:.?................. ordre del ella. 


ACGu·J.....(J..~~j ..·~·~/~1m: 2 c)lk

valenc~a, ......' ................................ . 
Són festius els dies 13, 14, 15, 17 i 24 d'abril. 

LA SECRETARIA GENERAL 

S'hi estableixen dos torns: 


Primer torn 


Del dia 10 al 12 d'abril, ambdós inclosos. 


Durant aquest torn treballanl, en torns de matí i de vesprada, la totalitat de la 
plantilla de P AS de cada unitat administrativa amb l' excepció del personal 
imprescindible deIs Centres i Serveis que es puga establir per la Gerencia de la 
UVEG per al segon torno 

Segon torn 

Del día 18 al21 d'abril, ambdós inclosos. 

Durant aquest torn treballanl, en torn de matí i amb caracter excepcional, el 
personal de la plantilla de P AS que es puga establir per la Gerencia de la UVEG 
perque es garantisquen els serveis i tasques imprescindibles. 
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En el segon tom es treballa un dia més, per la qual cosa s'haura de compensar a 

aquest personal amb un dia més no laborable subjecte a les necessitats del servei. 


NADAL 

Són festius els dies 25 i 26 de desembre del 2017, i el dia 1 de gener del 2018. 

S'hi estableixen dos toms de treball: 
Annex Consell de Govern....?..?..: /7... -1), 
pu~ t... " .........4i.....'io(),or:d r:e del dí4. 

ACCü i1 .....3.......?L;¡............... l~ ~ 
Primer torn 
Valencia, .2j...."....fo..e..~.~ c:: 20t 

LA SECRETARIA GENERAL 

Del dia 27 al 29 de desembre, ambdós incIosos. 93L 
Durant aquest tom treballara la totalitat de la plantilla de PAS de cada unitat 
administrativa amb l'excepció del personal imprescindible deIs Centres i Serveis 
que es puga establir per la Gerencia de la UVEG per al segon tomo 

Segon torn 

Del dia 2 al 5 de gener de 2018, ambdós íncIosos. 

En el segon tom es treballa un día més, per la qual cosa s'haud de compensar a 
aquest personal amb un dia més no laborable subjecte a les necessitats del servei. 

Durant aquest tom treballara, amb caracter excepcional, el personal de la 
plantilla de PAS que es puga establir per la Gerencia de la UVEG perque es 
garantisquen els serveis i tasques imprescindibles. 

Durant aquests dos toms, els serveis es mantindran tancats a la vesprada i la 
plantilla de PAS s'acumulara en torn de matí. 
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DISSABTES 

Dissabtes que els serveis estaran tancats amb caracter general: 

18 de mary Annex Cansell de Govern....~.z...;.1.1:..~ I¡., 
15,22 i 29 d'abril Punt ........ "" .. l.¿................ ?tre del dia. 

1,8,15,22 i 29 dejuliol ACGlN..... . D..~.. ?.I. .?:.r3.!~ Lrn 20 lb 
ValEmcia , •..•Z.~.....~.~.~:P. y \;.5, 12, 19 i 26 d'agost 

LA SECRETARIA GENERAL 7 í 14 d'octubre 
9,23 i 30 de desembre 
6 de gener de 2018 ~ 
Si el día festíu per obertura de curs academíc quedara establert en divendres, 

l' endema, dissabte, seria día festiu tancat amb caracter general. 


SERVEIS SENSE DIA DEL SERVEI 

En els serveis que no tinguen establert dia del servei, el personal s'agrupara en 
dos torns de treball a l'efecte de gaudir d'un dia festiu a triar d'entre el 13 
d'octubre i el 7 de desembre de 2017. 

ASSUMPTES PROPIS I JORNADES FESTIVES DE COMPENSACIÓ. 

Es preve u que tot el personal puga gaudir de 6 díes d' assumptes propis o el que li 
corresponga proporcionalment amb el temps treballat durant l'any natural. 

A més, el personal de la UVEG gaudira d'un dia més festiu en la jornada del 26 
de desembre i d'un día més d'assumptes propis corresponents a jornades de 
compensació del 24 i 31 de desembre no laborables respectivament í d'acord 
amb el que estableix el punt 7 del calendari general de la UVEG. 

Valencia, 19 desembre de 2016. 

Pagina 3 

http:I..?:.r3

