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CIRCULAR 2/2020, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA, PER
LA QUAL S'INFORMA DEL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A LA JORNADA I
HORARI  DE  TREBALL  DE  LA  SETMANA  DE  LES  FESTES  DE  LA
MAGDALENA DE L'ANY 2020.

L'article 13 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les
condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
regula el dia exempt de l'assistència al treball amb motiu de les festes locals que
se celebren en la Comunitat Valenciana, i fixa el dimarts de la setmana de les
festes de la Magdalena per al personal el centre de treball del qual radique a la
ciutat de Castelló de la Plana, o en aquells altres municipis de la província on se
celebren aquestes festes.

Així  mateix,  el  decret  aclareix què ha d'entendre's  per setmana de festes de
cadascun dels  municipis,  determinant  que consistirà  “en  cinc  dies  laborables
anteriors  o  posteriors  al  festiu  principal”.  El  dia  d'inici  i  final  es  determinarà
anualment per la direcció general competent en matèria de funció pública, sense
que  compute  en  aquests  cinc  dies  laborables  el  dia  exempt  d'assistència  al
treball, ni el que puga substituir-lo, si escau.

Atenent tot allò que s’exposa i vist que en Castelló de la Plana, el dia 16 de març
de 2020 coincideix amb un festiu local, s'informa el següent:

I. El dia exempt d'assistència al treball amb motiu de les festes de la Magdalena
serà el 17 de març de 2020.

II.  L'horari  especial  de  9  a  14  hores  per  al  personal  de  serveis  burocràtics
s'aplicarà els dies 12, 13, 18, 20 i 23 de març de 2020.

El director general de Funció Pública
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