P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Organització i serveis centrals
Data sessió: 30 d’abril de 2019
Assumpte: Dies festius locals per a l’any 2020
Núm. expedient: 1492-0516/2019

Antecedents
1. Mitjançant una ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya es sol·licita als ajuntaments que fixin dues festes locals durant l’any 2020.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
1.1. L'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
1.2. L’article 47 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, sobre la jornada de treball dels
funcionaris públics.
1.3. 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 que estableix que les festes laborals, que tenen
caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir de 14 l'any, de les quals 2 han de ser
locals.
1.4. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pels Decret 17/1982, de 28 de gener,
Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, estableix que dues
festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels Municipis.
1.5. L’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que l’Administració General de l’Estat i les administracions
de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, han de fixar en el seu
àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis. El calendari
aprovat per les comunitats autònomes ha de comprendre els dies inhàbils de les entitats locals
corresponents al seu àmbit territorial, a les quals és aplicable i s’ha de publicar abans del
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començament de cada any al diari oficial que correspongui, així com en altres mitjans de
difusió que en garanteixin un coneixement generalitzat.
1.6. L’article únic del Decret 319/1993, de 28 de desembre, estableix que el calendari laboral
anual tindrà efectes com calendari de dies inhàbils pel que fa referència al còmput de terminis
administratius a Catalunya.
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos. determina la competència del Ple de la Corporació
respecte a la proposta a la Generalitat de les festes locals anuals.
ACORD
PRIMER. PROPOSAR que es fixin com a dies festius locals del municipi d’Olivella per l’any 2020 les
jornades següents:
- 27 de juliol de 2020
- 7 de desembre de 2020
SEGON. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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