DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS
SOCIALS PER A L’ELECCIÓ DE DIES FESTIUS D'ÀMBIT LOCAL

En data de 18 de maig de 2019, BOIB núm. 67 ,es va publicar l'Acord del
Consell de Govern pel que s'aprova el calendari de festes per a l'any 2020 en
l'àmbit de les Illes Balears.
En data 30 de maig de 2019, mitjançant registre d'entrada núm. 10.393, la
Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral comunica a
l'Ajuntament l'acord del Consell de Govern i sol·licita que abans del dia 15
d'agost de 2019 els comuniquin els dies que el Ple de l'Ajuntament hagi fixat
com a dies festius en l'àmbit del municipi per a l'any 2020.
Vists els dies festius escollits per part de la Comunitat Autònoma per a l'any
2020, i fetes consultes amb les Associacions Empresarials i Sindicats, es
proposa com a festes locals del municipi d'Inca el dia 30 de juliol (Sant Abdon i
Sant Senén, patrons municipals) i el dia 20 de novembre (el dia després del
Dijous Bo) per la qual cosa la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials a la seva sessió de dia 15 de juliol de 2019 eleva a la consideració del
PLE DE L'AJUNTAMENT, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Elegir i fixar com a dies festius en l'àmbit del municipi d'Inca el dia 30 de juliol
(Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals) i dia 20 de novembre (el dia
després del Dijous Bo) per a l'any 2020.
2. Comunicar l'anterior acord a la Direcció General de Treball, Economia Social
i Salut Laboral.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà
dictaminar el que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals.
Inca, 9 de juliol de 2019
La presidenta de la Comissió

Alice Weber

