
 

AJUNTAMENT DE BENISSA 

 

N.Ref.: FES/alv        Asunto:  Fiestas locales 201 8 
 

T E S T I M O N I O 
  

Por el Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el día  26  de Septiembre     
de   2017, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

“ 
DICTAMENES COMISIÓN DE CIUDADANÍA, SI PROCEDE .  

 
Se somete a votación la inclusión del siguiente asu nto en el orden del día, siendo 
aprobado por unanimidad de los asistentes: 

 

“Dictaminar proposta de la regidoria de festes sobr e aprovació de festes locals per a 
2018. (Gestiona 2489/2017) 

Es presenta la següent PROPOSTA de la Regidoria de Festes, sobre: 

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 2018 

Per mitjà d'un escrit de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de 7 de juliol passat, amb registre d'entrada número 7746 del 14/07/2017, 
s'ha requerit a aquest ajuntament, que remeta, abans dels 31/10/2017, a l'esmentada Direcció 
Territorial, a fi de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província, relació de festes locals de 
caràcter tradicional que han de celebrar-se durant l'any que ve, 2018, en el municipi de Benissa, de 
conformitat amb el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, en relació amb l'Art. 46 del RD 2001/83, de 28 de 
juliol, sobre Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i descans. 

Vist allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior, per aquesta regidoria delegada es proposa a la 
Comissió de Ciutadania que emeta dictamen, previ a la seua elevació al Ple, de la següent proposta de  

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Establir com a festes locals de caràcter retributiu i no recuperable per a l'any 2018 els dies:  

- Dilluns, dia 23 d'abril, Dia dels Riberers  

- Dilluns, dia 2 de juliol, Moros i Cristians 

SEGON. Notificar la present resolució a la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, tot d’acord amb el seu escrit amb registre d'eixida 
5020 de 10/07/2017.  

TERCER. Comunicar la present resolució als representants dels treballadors d'aquest Ajuntament 
(delegats de Personal i Comité d'Empresa), així com als departaments de Festes, de Personal, OAC, 
Turisme i Comerç, als efectes de la seua informació i gestió. 

Una vegada estudiat l'assumpte per la comissió, s'acorda, per unanimitat, dictaminar-la favorablement i 
que s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària de l'ajuntament. 

La qual cosa us faig saber perquè en prengueu coneixement i tinga els efectes que corresponguen”. 
 
Producidas las intervenciones que constan en la vid eoacta de la sesión. 
 
Sometido a votación el anterior dictamen es aprobad o por unanimidad de los 
asistentes.         “ 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

El Secretario General 


