JOSÉ
OS MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

CERTIFICO:
Que e
el Ple
e de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el passat dia 20 de
bre de
e2
setembre
2018, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“”
/1062 Determinació dels dos dies festius addicionals d'obertura
2.1 PRP2018/1062
ex
xe
comercial per a ll'exercici
2019

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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25/09/2018 ALCALDE

e la Comissió
Co
om
mis
Vist el dictamen de
Informativa, de data 13 de setembre de 2018,
mi
minació
d
de
referent a la determinació
dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial per
a l’exercici 2019.
’O
E
Atès que l’article 5 de l’O
l’Ordre
EMO/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix
lss establiments
estab
el calendari d’obertura dels
comercials en diumenge i dies festiu per als
min
ina que
qu els ajuntaments poden fixar dos dies festius
anys 2018 i 2019, determina
rci
addicionals d’obertura comercial
autoritzada aplicables al seu àmbit territorial
municipal, havent de comunicar-se
se l’acord
co adoptat a la Direcció General de Comerç.
abans del dia 1 de novembre 2018 per al calendari del 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
assistents, amb el quòrum de la majoria
tat dels a
bre que
e composa la Corporació, adopta els
absoluta del nombre legal de membres
següents acords:
tiu a
tius
PRIMER.- DETERMINAR els dos dies festius
addicionals d’obertura comercial
à, en l’exercici 2019, de conformitat
autoritzada aplicable al terme municipal de Teià,
201 de 16 de juny, els indicats a
amb el que disposa l’article 5 de l’Ordre EMO/127/2017,
continuació:
- 10 de novembre de 2019
- 29 de desembre de 2019
ó General
Gene
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció
de Comerç del
d Catalunya,
ata
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitatt de
als efectes
previstos en l’Ordre EMO/127/2017, de 16 de juny.
I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa
disp
l'art. 206 del
sultin de l'aprovació
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin
de l'acta de la sessió.
TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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