DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ RELATIVA A REDUCCIÓ DE JORNADA DURANT LA SETMANA DE FESTES DE FALLES
DE L’ANY 2019
RELACIÓ DE FETS
1. Tenint en compte la pròxima celebració de les festes de Falles en la ciutat de València, així com
en els diversos municipis de la província, es considera necessari determinar els cinc dies de
jornada reduïda de treball per festivitats locals dels distints partits judicials d'aquest àmbit
territorial.
2. Per a un adequat funcionament dels servicis que l'Administració de Justícia ha d'oferir als
ciutadans, es considera necessari garantir fns a les quinze hores la presentació d'escrits
sotmesos a terme, així com que en aquells jutjats, òrgans o servicis que per les peculiaritats de les
seues funcions tinguen establit un horari especial, com ara jutjats de Guàrdia, R.U.E., etc.,
continuen realitzant-ho durant les dites dates.
FONAMENTS DE DRET
1. En virtut de les competències atribuïdes per l'article 500 de la Llei Orgànica del Poder Judicial a
les comunitats autònomes que han rebut el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de
l'Estat en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de Justícia i l'apartat segon, 3 f)
de l'Orde JUS/615/2012, d'1 de març, pel que fa a la jornada de treball durant les festivitats
tradicionals.
2. De conformitat amb els articles seté i onze de la Resolució de 17 de juliol de 2006 (DOGV núm.
5313 de 28 de juliol), de la Direcció General de Justícia, per la qual s'aproven les normes sobre
calendari laboral d'aplicació al personal al servei de l'Administració de Justícia a la Comunitat
Valenciana.
Aquesta Direcció General de Justícia, en atenció a allò que s'ha exposat, havent donat trasllat a les
organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Justícia i de conformitat amb les
atribucions conferides en l'article 9 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova
el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques.
RESOLC
1. Que durant els cinc dies de jornada reduïda de treball en les respectives setmanes de festes de
cada un dels municipis de la província de València, l'horari de treball del personal al servei de
l'Administració de Justícia serà de 9.00 a 14.00 hores.
2. Que els cinc dies de jornada reduïda de treball per festivitats locals de l'any 2019, per als
funcionaris dels òrgans de l'Administració de Justícia radicats en la ciutat de València, o en aquells
altres municipis de la província on se celebren festes de Falles com a festes locals, seran els dies
13, 14, 15, 18 i 20 de març de 2019.
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3. Que, dins del dit període de jornada reduïda es podrà acumular, de forma individual per cada
empleat públic la reducció horària de tres dies en un dia complet, sempre que les necessitats del
servei queden cobertes, per mitjà del torn que s'establisca en el propi òrgan judicial, durant
l'esmentat període, el qual haurà de ser comunicat pel responsable funcional de l'òrgan a la Unitat
Administrativa corresponent, a efectes organitzatius.
4. En aquells municipis de la província de València que no s'acullen a la setmana de festes locals
anteriorment establida, els cinc dies de jornada reduïda podran coincidir amb la setmana de festes
locals determinada per l'Ajuntament corresponent, per mitjà de proposta efectuada a esta Direcció
General de Justícia.
5. Que durant els dies fxats de jornada reduïda haurà de garantir-se fns a les 15.00 hores
l'assistència de funcionaris precisos per a la presentació d'escrits sotmesos a terme.
6. Que durant els dies assenyalats, aquells jutjats, òrgans o servicis en l'àmbit territorial de la
província de València que tinguen establit un horari especial ho hauran de mantindre pels motius
exposats en esta resolució.
La directora general de Justícia
P.D.F. (Resolució de 7 de maig de 2018)
La subdirectora general de Modernització de la Justícia
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