C E R T I F I C O :
Que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2016 va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2017
Atès que en data 6 de juliol de 2016 ha tingut entrada al RGE d’aquest ajuntament amb
número 3774 escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis Territorials
a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual se’ns emplaça per comunicar
les festes locals pel 2017.
Vist el que estableix l’article 37.2 de Estatut del Treballadors, que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i conforme amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
Fent ús de les facultats que em confereixen per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de regim local i article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
PRIMER.- PROPOSAR que les festes locals de Premià de Dalt, per a l’any 2017, es fixin en les
dates següents:
FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT
a) Dia 29 de juny – Festa Major
b) Dia 5 de juny – Pasqua Granada
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L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals.
I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Vist i Plau

L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, per tal que puguin ésser fixades aquestes festes per l’Ordre corresponent.”

Firma 1 de 1

Boté Massagué, Mireia

Exp. ABSIS: 2016/2997

