FAQ’S Prejubilats
1. Com funciona l’horari obert de prejubilats?
L’horari obert és un comptador d’hores. Com a tal, no té marges de flexibilitat
ni de presència obligada i tampoc genera incidències en cas d’absència. És un
horari que s’adapta a les necessitats horàries del Servei i de l’empleat d’acord
amb el que pactin les dues parts. Si un dia no vens per necessitats personals cal
avisar al cap, però no cal introduir cap incidència; aquell dia no comptarà a
efectes d’hores prestades.
2. He de continuar fent jornada completa?
No has de seguir fent necessàriament 7:30h. diàries, pots pactar amb el cap el
número d’hores i l’horari que millor us vagi a ambdues parts.
3. Quantes hores anuals he de fer?
390h anuals.
4. Tinc dret a hores d’assumptes particulars?
Un cop et prejubiles, les hores d’assumptes particulars estan descomptades de
les hores anuals que has de fer i, per tant, no en disposes en concepte de lliure
disposició.
5. Quin període he de treballar? Puc compactar?
Has de reincorporar‐te el període de s’acordi amb el Servei.
Sí, es poden compactar tant les 390h anuals com totes les hores que has de fer
fins a la jubilació i fer‐les seguides en un sol període, d’acord amb el pactat
inicialment (i es faci constar en la carta inicial de l’Àrea de PAS) o el que
s’acordi, a posteriori, amb el cap.
6. Tinc dret a hores d’assumptes particulars per antiguitat?
Sí, la part proporcional d’hores. Cas que compactis la prestació de serveis de tot
el període disposes de manera acumulada de les hores d’assumptes particulars
per antiguitat de tots els anys. Cas que no compactis, disposaràs de la part
proporcional cada any.
7. Pel que fa als permisos i llicències tinc els mateixos drets? Amb les
indisposicions? Les baixes IT?
Sí, es tenen els mateixos drets, tret de les hores d’assumptes particulars i les
vacances.
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8. Com puc saber quantes hores tinc fetes?
Utilitzant l’aplicació de gestió d’horaris MWT es pot treure un llistat mensual de
les hores de presència amb cortesia. Si no saps com fer‐ho, pots demanar ajuda
al teu GH descentralitzat.
9. Com he de concretar el dia exacte d’incorporació a fer les hores de cada any
(en cas que la prestació de serveis es faci amb caràcter anual)?
En l’escrit inicial de l’Àrea de PAS hi consta l’època de l’any pactada
d’incorporació. T’has de posar en contacte amb el teu cap per tal de concretar
cada any la data exacta.
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