Diligència.- L’estenc jo, secretària, de la Comissió d'Organització i Seguretat Ciutadana per fer constar que la
present proposta es va dictaminar per unanimitat en sentit favorable (PSM, PSOE, GxC, PP i C's), en sessió
extraordinària celebrada el 19.07.19.

Expedient: EX005 / 2019 / 006308
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Assumpte:CALENDARI LABORAL ANY 2020

Servei: Recursos humans

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Atès l'escrit de la Direcció General de treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el
dia 04/06/2019, amb el núm. 10197, on informen que per acord del Consell de Govern de data
17/05/2019, s'ha aprovat el calendari de festes per a l'any 2020 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB
núm. 67 de dia 18 de maig) i que, d'acord amb el que prescriu l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol, els ajuntaments han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal.
Així mateix, sol liciten que, abans del dia 15/08/2019, els comuniquem les dates que aquest Ajuntament
fixi com a dies festius de l'àmbit del municipi, per a l'any 2020.
Atesa la tradició popular i institucional de les Festes de Sant Antoni Abad i de Sant Joan Baptista.
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PROPOSA:
PRIMER: Designar com a festes locals de l'any 2020 al municipi de Ciutadella els dies 17 de gener
(divendres), festa de Sant Antoni Abad i Diada del Poble de Menorca, i el dia 24 de juny (dimecres), dia
de Sant Joan.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció General de treball, Economia Social i Salut Laboral de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.
La regidora delegada
Laura Anglada Seara
Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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