
 

M. MERCEDES GOBARTT VÁZQUEZ SECRETARIA INTERVENTORA DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que en el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió extraordinària celebrada el 
24 d’abril de 2018  es va aprovar per unanimitat el següent acord: 
 
“””””””” 
1. FIXAR PER A L’ANY 2019 LES DUES FESTES LOCALS  

 

1. Com cada any és necessari fixar les dues festes locals per tal de 

confeccionar el Calendari laboral per al proper any 2019. 

2. La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està 

contemplada en el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons 

la qual correspon a l’Ajuntament la determinació de les 

esmentades festes, retribuïdes i no recuperables, que seran de 

dos dies a l’any. 

3. Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni 

coincidir amb cap dels dies festius que s'indiquen a l'Ordre 

EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888, de 

9 de juny de 2015, per la que s'estableix el calendari oficial de 

festes laborals a Catalunya per a l'any 2016. 

4. El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes 

locals seran fixades per Ordre del Conseller d’ Empresa i 

Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 

5. D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica 

que, de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. Es 

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

 

ACORD 
 

PRIMER 
 

Fixar per a l’any 2019 les dues festes locals següents: 
 
-   9 de setembre de 2019 

-   13 de desembre de 2019 
 

 
 
 

 



 

SEGON 
 

Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac.””””””””” 
 
 
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin lliuro aquesta certificació 
d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, amb les reserves i salvetats de l’article 206 
del R.D. 2568/86, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  
 
 
Caldes d’Estrac, el 25 d’abril de 2018 
 
 
 
Vist-i-plau 
L’ALCALDESSA-PRESIDENTA  LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA. 
Rosa Pou Baró    M. Mercedes Gobartt Vázquez 


