
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/82/2016, de 6 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual
s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016.

Atesa l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016 (DOGC núm. 7013, de 7.12.2015);

Vist que, amb posterioritat a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Ordre esmentada,
els ajuntaments de Besalú, Beuda i Sant Julià de Ramis han efectuat una modificació sobre la proposta
formulada inicialment, i els ajuntaments de la Palma de Cervelló i Sant Climent Sescebes han formulat les
seves propostes de festes locals per a l'any 2016;

Fent ús de les atribucions que em són concedides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, pel que fa a les dates de les festes de caràcter local
per a l'any 2016 dels municipis que es detallen a continuació.

 

A la comarca de l'Alt Empordà, on diu:

“Sant Climent Sescebes, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Sant Climent Sescebes, 29 d'agost i 23 de novembre”.

 

A la comarca del Baix Llobregat, on diu:

“Palma de Cervelló, la, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Palma de Cervelló, la, 12 de febrer i 24 de setembre”.

 

A la comarca de la Garrotxa, on diu:

“Besalú, 18 de març i 16 de setembre”,

ha de dir:

“Besalú, 18 de març i 23 de setembre”.

 

A la comarca de la Garrotxa, on diu:

“Beuda, 18 de març i 16 de setembre”,

ha de dir:
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“Beuda, 18 de març i 23 de setembre”.

 

A la comarca del Gironès, on diu:

“Sant Julià de Ramis, 26 de juliol i 29 d'octubre”,

ha de dir:

“Sant Julià de Ramis, 25 de juliol i 29 d'octubre”.

 

Barcelona, 6 d'abril de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(16.111.047)
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