
 CERTIFICAT

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

7730/2017 PLE

 

EL SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICA: 

 

Que en la sessió celebrada el 12 / de juliol / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Secretaria. Expedient 7730/2017. .Designar, si s’escau, les dues festes locals per a 
l’any 2018.

Identificació de l’expedient               Designar les dues festes locals per a l’any 2018.

Expedient número                             Serveis Interns/Secretaria General/ pm

Tràmit                      Designar festes locals

 

Fets
1.   Vist l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381 de data 31 de 

maig de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2018.

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.

3.   Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5 de 
juliol de 2017.

 

Fonaments de dret
1.    Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, les dues festes locals per a l’any 2018 (DOGC 

núm. 7381 de data 31 de maig de 2017).

 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1.    Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a 
l’any 2018:



 

Mont-roig del Camp:
-         El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dissabte
-         El dia 29 de setembre (Sant Miquel), dissabte

 

Miami Platja:
-         El dia 19 de març (Sant Josep), dilluns
-         El dia 25 de juliol (Sant Jaume), dimecres 

 
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.

  

 

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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	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Mont-roig del Camp
	2017-07-13T14:46:55+0200
	Mont-roig del Camp
	CPISR-1 C MAR AMORÒS MÁS
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Mont-roig del Camp
	2017-07-17T13:12:07+0200
	Mont-roig del Camp
	MORANCHO LOPEZ FRANCISCO DE ASIS - 36978515N
	Ho accepto




