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

CERTIFICO:
Que
ue el Ple
le de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el passat dia 26 d'abril de
2018,
entre d’altres, l’acord següent:
8, va prendre,
ren

“”
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ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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27/04/2018 ALCALDE

Vist el dictamen
n de
e la
a Comissió Informativa , de data 12 d’abril de 2018, referent a la
determinació de les
le
es festes
sttes locals per a l’any 2019.
Vist el comunicat de la Generalitat
de Catalunya, Departament de Treball, Afers
Ge
en
e data
d
1 de març 2018, en el qual amb l’objectiu de poder
Socials i Famílies, de
15
f
fe
avançar la publicació de les festes
locals corresponents a l’any 2019, malgrat no
sp
nt Ordre de festes laborals per a l’any 2019 a
n
s’hagi publicat la corresponent
p c ó de l’Ordre de Festes Locals, sol·licitant sigui
pa
Catalunya, avança la preparació
po
d les festes locals d’aquest municipi abans del
tramesa la corresponent proposta
de
30 d’abril de 2018.
la
Atesa la conveniència de la formulació
de proposta de les festes locals per a l’any
un ar al Departament de Treball, Afers Socials i
2019, a l’objecte de poder-ho comunicar
ro
ó per Ordre del Conseller d’Empresa i
Famílies, per a la seva posterior aprovació
Ocupació.
a sis
si e
en amb el quòrum de la majoria
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
co
omp
absoluta del nombre legal de membres que composa
la Corporació, adopta els
següents acords:
pi per a l’any 2019, segons
Primer.- Proposar les dues festes locals d’aquest municipi
s’indica a continuació:
10 de juny
11 de novembre

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA
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27/04/2018 SECRETARI

ia i Famílies
am
Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Afers Socials
de la
e conformitat
c
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de
amb el
que estableix la normativa vigent.
“”

I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa
a l'art.
l'a
'art
rt. 206
2 del
es lttin de
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin
l'aprovació de l'acta de la sessió.
TEIA, a data de signatura electrònica.
El secretari / Vist i plau: L’alcalde
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