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Durant el mes d'agost próxim, en línia amb les accions ja iniciades per a

minimitzar el consum d'energia i reduir el cost que se'n deriva, es planteja extremar la

reducció en la presencia d'efectius, especialment entre els dies 3 i 23 d'aquest mes,

període en qué solament es mantindran amb servei:

- Carteria.

- Servei d'Informática.

- Atenció médica.

- Registre General.

- Sala d'estudi de l'edifici del carrer de Sant Ferran 40.

- Oficina d'Informació, que prestará servei durant tot el mes en l'edifici Germá

Bernácer.

Així mateix, us informem que l'aulari II tancará durant tot el mes d'agost.

Lis recordem que les vacances anuals del PAS s'han d'adequar al període

comprés entre el 3 i 23 d'agost, de manera que solament es podran gaudir en un altre

període els dies establits per a ús individualitzat. Així mateix, solament serán

comptabilitzats, a l'efecte del posterior gaudi de vacances, els dies treballats

efectivament peí personal adscrit a les unitats que figuren en la relació anterior.

Es manté l'acord adoptat en el seu moment per a desconnectar els equips
centralitzats de climatització, si bé les unitats situades en dependéncies amb equips

individuáis que hagen de mantenir activitat durant el període esmentat disposaran

deis mitjans necessaris, que hauran de ser utilitzats, si és necessari, amb la precaució

requerida d'acord amb el principi general de consum raonable.

El Iliurament d'EPIS queda centralitzat durant el mes d'agost en la consergeria

de l'edifici Germá Bernácer.

Les qüestions puntuáis que puguen sorgir s'hauran de comunicar al Servei de

Gestió de Personal perqué s'estudien les possibles alternatives de solució.

Finalment, us indiquem que la Resolució rectoral del 8 de maig sobre l'adopció
de mesures per a la reincorporado a l'activitat presencial indicava que, per a aquest
primer moment de tornada al treball presencial, no s'activaria el sistema de fitxatge.
Atés que s'ha avan?at en la preséncia de personal en els llocs de treball, segons ha fixat
la Resolució rectoral del dia 2 d'aquest mes de Juliol, i atés que está prevista, amb
carácter general, la incorporació de tot el personal per al próxim 1 de setembre, el

sistema de fitxatge de jornada es tornará a habilitar amb efectes d'aquesta última
data, en la qual també será d'aplicació plena, segons la nostra normativa d'aplicació.
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de la jornada de treball, els horaris, permisos, Ilicéncíes i vacances del personal
d'administració I servéis.
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