
                                      

    

Exp: 2017/1198 
02.03 Secretaria

DECRET D’ALCALDIA 1160/2018

Atès que l’article 1.2 c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per 
a determinades activitats de promoció, estableix que cada ajuntament pot fixar dos dies festius 
en què els establiments comercials podran romandre oberts, a més dels que establirà la 
Generalitat de Catalunya,

Atès que l’article 5.1 de l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 
2019, estableix que els ajuntaments han de comunicar abans de l’1 de novembre de 2018 a la 
Direcció General de Comerç l’acord d’aprovació dels dits dos dies festius per a l’any 2019,

Atès que BON PREU SAU ha sol·licitat (RE 2018/4505, de 25 de setembre) a l’Ajuntament que 
fixi els dies 19 d’abril i 15 d’agost com a dies festius de 2019 en què els establiments 
comercials podran romandre oberts, a més dels que estableix la Generalitat de Catalunya,

RESOLC

Primer.- Aprovar els següents dos dies festius de l’any 2019 en què els establiments 
comercials podran romandre oberts:

19 d’abril de 2019 
15 d’agost de 2019

Segon.- Notificar aquesta Resolució a la Direcció General de Comerç del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i a BON PREU SAU.

Tercer.- Informar d’aquesta Resolució la Unió de Botiguers de Llagostera i fer-la pública a 
través del web municipal. 

Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica

L'alcalde Davant meu
El secretari

Fermí Santamaria Molero Ignacio López Salvador
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Ignacio López
Salvador

15/10/2018 Secretari
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Fermí Santamaria
Molero

17/10/2018 Alcalde
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