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En Carles Mitjà i Sarvisé, Llicenciat en Dret i Secretari de l’Ajuntament de Fogars
de la Selva.
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 26 de
juliol de 2019, va acordar d’entre d’altres, el següent acord:
2. FIXACIÓ FESTES LOCALS FOGARS DE LA SELVA ANY 2020.
Atès que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha començat a
preparar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2020.
Atès que l’article 37.2 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, d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, en el que s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a
proposta dels municipis respectius.
Atès que el calendari de les festes laborals a Catalunya per a l’any 2020 seran
les següents:
1 de gener (Cap d'Any), 6 de gener (Reis), 10 d’abril (Divendres Sant), 13 d'abril
(Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan),
15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12
d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 8 de desembre (La Immaculada), 25 de
desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels vuit membres assistents dels nou
que integren el nombre de dret de la Corporació Municipal:
Únic: Fixar les dues festes locals del municipi de Fogars de la Selva per a
l’exercici 2020, el divendres 15 de maig i el divendres 18 de setembre.

I perquè així consti i tingui els efectes legals que correspongui, lliuro la present
amb el vist i plau del senyor Alcalde a Fogars de la Selva a 6 d’agost de dos mil
dinou.
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