NÚRIA CRUZ MURILLO, SECRETÀRIA
SECRETÀ
ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE
SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA),
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament
l’
de Sant Andreu de la
Barca, en sessió ordinària,
ordinària duta a terme el dia 23 de juliol de
2014,
, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
1.1.01. FIXAR COM A FESTES LOCALS DE SANT ANDREU DE LA BARCA,
ELS DIES 7 DE SETEMBRE I 30 DE NOVEMBRE DE 2015

Vista la proposta de la Presidència de data 11 de juliol de
2014, la qual literalment transcrita diu el següent:

“Atès
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica
que de les catorze festes laborals, dues seran locals, i per
Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que
q
les dues
festes locals seran fixades per Ordre del conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.

Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC
núm. 6613, de 30 d’abril de 2014,
2014, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals
laborals a Catalunya per a l’any
2015.
Atès que les festes locals han d’ésser dues i no poden escaure’s
en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial.

Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i
Ocupació
ió de la Generalitat de Catalunya sol·liciten a la
presidència de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que es
notifiquin les festes locals abans del dia 30 de setembre de
2014.

De conformitat amb allò establert
decret 2001/1983,
3, de 28 de juliol.

a

l’article

46

del

Reial

Per tot això, per unanimitat, s’acordà:
PRIMER: Fixar com a festes locals de Sant Andreu
Andreu de la Barca per
a l’any 2015,
, els dies
dies 7 de setembre i 30 de novembre.
novembre
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SEGON: Notificar el contingut d’aquest acord al Gabinet de
Premsa
a i Comunicació d’aquesta corporació, als efectes de la
seva divulgació en els mitjans de comunicació municipals.

TERCER: Notificar aquest acord al Departament
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

d’Empresa

i

I, perquè així consti i tingui els efectes adients, d’ordre i
amb el vistiplau de l’alcalde, lliuro aquest certificat.
Sant Andreu
ndreu de la Barca,
Barca 27 d’agost de 2014
Vist i plau
L’alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez
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