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Albert Mustarós i Gel, secretari - interventor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, comarca del 
Maresme (Barcelona) 
 
CERTIFICO : Que el Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de maig de 2018 va aprovar 
les propostes que es transcriuen a continuació: 
 
“Expedient número 2018/407 instat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, relatiu a les Festes Locals per a l'exercici 2019. 
 
Fets 
 
1. El dia 21 de març de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya presenta l’escrit número 2098 del Registre d’Entrades de 
l’Ajuntament, en relació a la proposta per les festes locals de Cabrera de Mar, per a l’exercici 
2019. 
 
2. El dia 13 d’abril, l’alcalde dicta la resolució d’aprovació de les festes de caràcter local del 
nostre municipi per l’any 2019, per tal que fixin, el dia 10 de juny que correspon al Dilluns de 
la Segona Pasqua i el dia 1 d’agost de 2019 (dijous) que correspon a la Festa Major de Sant 
Feliu. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordre de les festes locals per l’any 2019 
 
2. l’Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local. 
 
3. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableixen que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer: Ratificar el decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2018, en el que s’aproven les festes 
de caràcter local del nostre municipi per l’any 2019, resolució que el Ple de l’Ajuntament fa seva 
a tots els efectes legals. 
 
Segon: Notificar els presents acords a l’Honorable Sra. Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi 
per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
Cabrera de Mar,  11 de maig de 2018      
    

 Vist i plau 
 L’alcalde,  
 
 
 
 Jordi Mir i Boix 


