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ELS DIES 24 I 31 DE DESEMBRE ES CONSIDEREN
DIES HÀBILS A l'efecte de TERMINIS EN

L'ADMINISTRACIÓ

Estimats/ades  amics/gues:  És  important  que  tingueu  coneixement

que les dies 24 i 31 de desembre, encara que es consideren festius pllaura

el  personal  de  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  són

considerats  com  a  DIES  HÀBILS des  del  punt  de  vista  regulat  pel

procediment administratiu.

Això és important, sobretot per a aquells que estigueu en termini per

a presentar mèrits respecte a algun procés de selecció/provisió,  ja que a

l'efecte  de  còmput  de  terminis  aquests  dos  dies  conten  ja  que  són dies

hàbils i encara que els registres de la Conselleria estiguen tancats. 

Així ens ho indica la llei  

Article  30,  Llei  39/2015,  de  1  d'octubre  del  procediment

administratiu comú.

Article 30.8

2.-  sempre  que  per  Llei  o  en  el  Dret  de  la  Unió  Europea  no

s'expresse  un  altre  còmput,  quan  els  terminis  s'assenyalen  per  dies  es

comptaran a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació o

publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es

produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
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8.- La declaració  d'un  dia  com a  hàbil  o  inhàbil  a  l'efecte  de

còmput  de  terminis  no  determinarà  per  si  sola  el  funcionament  dels

centres  de  treball  de les  Administracions Públiques,  l'organització del

temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

D'altra banda,  en el calendari de dies inhàbils aprovat per a la

Comunitat Valenciana, els dies 24 i 31 figuren com a dies hàbils.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM
MÉS COSES ACONSEGUIREM. 
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