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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

5346/2020

PLE

Aránzazu Sorlí Pons, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

Secretaria.Expedient 5346/2020. Designar, si s'escau, les dues festes locals per
a l'any 2021.
Identificació de l’expedient
Expedient número
Tràmit

Designar les dues festes locals per a l’any
2021.
Serveis Interns/Secretaria General/
Designar festes locals

Fets
1. Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb registre d’entrada
número 2863/2020, sol.licitant la designació de les dues festes locals per a l’any 2021.
2. Atès que l’Ajuntament ha de designar dues festes locals que no poden escaure en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.
Fonaments de dret
1. Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a
l’any 2021:
Mont-roig del Camp:
- El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dimecres
- El dia 29 de setembre (Sant Miquel), dimecres
Miami Platja:
- El dia 19 de març (Sant Josep), divendres
- El dia 26 de juliol (Sant Jaume), dilluns
2. Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de
Tarragona de la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi.
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Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 09/07/2020
HASH: 397e2960003be638399e94e3c25c01c2

Que en la sessió celebrada el 8 d’abril de 2020 s’adoptà l’acord següent:

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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