Montserrat Baulas Bordes, secretària-interventora substituta de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)

CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2019, es
va adoptar per unanimitat el següent acord, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, el redactat del qual es transcriu literalment a continuació:

S6.- APROVAR ELS DIES ADDICIONALS D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA AL MUNICIPI DE SUBIRATS
PEL 2020.

“Atès l'escrit rebut a l'Ajuntament de Subirats en data 3 d'octubre de 2019 de la Generalitat de Catalunya,
Direcció General de Comerç, Departament d'Empresa i Coneixement, que ens comunica que amb data 4 de
juliol de 2019, s'ha publicat l'Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, que estableix el calendari d'obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

Atès que l'esmentat escrit també recorda el termini fins el dia 1 de novembre de 2019 per comunicar els dos
dies addicionals d'obertura per als establiments comercials del municipi de cara a l'any 2020, i fins l’1 de
novembre de 2020 per comunicar els dos dies corresponents a l'any 2021.

A l'empara d'allò que disposen els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l'alcalde-president d'aquest Ajuntament mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
377/2019 de data 19 de juny de 2019.

Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:

PRIMER.- COMUNICAR a la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya que els dos dies addicionals d'obertura comercial autoritzada en festiu al municipi
de Subirats per a l'any 2020, seran:

29 de novembre de 2020.
27 de desembre de 2020.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General de Comerç, Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- FER PÚBLICA a través de la web municipal i el taulell d'anuncis aquest acord un cop sigui validat per
la Direcció General de Comerç.

QUART.- DONAR trasllat al tècnic de Turisme de l’Ajuntament.”

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde-president a Subirats,
vint-i-ú de novembre de dos mil dinou.

Vist i plau,
L’alcalde-president

