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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb dinou vots
a favor dels grups municipals JXCAT-JUNTS, PSC-CP i ERC-AM, sis vots en
contra del grup municipal GUANYEM GIRONA i l'abstenció de C'S, el següent
acord:
"Atès que l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3
d'octubre, estableix que les dates de les festes locals han de ser proposades pel Ple
de l'Ajuntament perquè, posteriorment, siguin fixades per Ordre de la Consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L'Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya que per l'any 2019 siguin incorporades al calendari laboral, com a festes
de caràcter local, la dels dies 1 de juny (dilluns) i 29 d'octubre (dijous), de
conformitat amb el que disposa l'article 37.2 del Text Refós de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat pel RDL 2/2015, de 23 d'octubre."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 26 de juliol de 2019

APROVAT

