CONSIDERANT el que disposen els l’articles 37.2 del Text Refós de la Llei de
L’Estatut dels Treballadors aprovat per RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i 46 del
RD. 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades
especials i descansos, i tenint en compte que d’acord amb el que es preveu en l’article
124.4.ñ de la Llei 7/1995 Reguladora de les Bases de Régim Local s’atribueix a
l’Alcaldia totes aquelles matèries que la legislació de l’Estat o de les Comunitats
Autònomes asignen al municipi i no s’atribuixquen a altres organs municipals.
RESOLC
PRIMER .- Determinar per a 2018 les següents festes laborals de caràcter local
i no recuperable: el día 9 d’abril (cel.lebració de Sant Vicent Ferrer) i 1 d’octubre (Sant
Francesc de Borja – Fira de Gandia).
SEGON.-Donar compte d’aquesta Resolució a la Direcció Territorial d’Educació,
Formació i Treballl de València així com al Ple de l’Ajuntament, als efectes que
pertoquen.
LA ALCALDESSA

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

(R. Conselleria de la Presidencia 13/12/12
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CONSIDERANT que en el municipi de Gandia les festivitats de Sant Vicent
Ferrer i Sant Francesc de Borja, tenen un caràcter tradicional i molt arrelat en els
costums populars i venen sent declarades habitualment festes locals.

Número : 2017-3961 Data : 29/06/2017

Vist que per part de la Generalitat Valenciana s’ha procedit a requerir a
tots els Ajuntaments del seu àmbit territorial per a que, als efectes de procedir a la
elaboració dels calendaris laborals per al proper any 2018, determinen les festes locals
de caràcter laboral no recuperables en els respectius municipis.
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