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Núria López Rodríguez, com a secretària-interventora de l’Ajuntament de Roda de Ter, de la
província de Barcelona,
CERTIFICO
Que el PLE de l’Ajuntament, celebrat en sessió del dia 20 de juliol de 2021, va adoptar l’acord
següent:
ACORD D’ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2022
Havent-se publicat l’ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022, al DOGC de 30 de juny de 2021.
Considerant que tal i com indica la carta rebuda dels Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (E2021004193), d'acord amb l'article 37.2
del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors, en el qual s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i que d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis
respectius.
A efectes de fer arribar la proposta de dies festius locals a Roda de Ter, tenint en compte que:
a) L'Acord ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol.
b) Els dies proposats no poden escaure's en diumenge, ni coincidir amb cap dels dies
festius que s'indiquen a l’Ordre.
c) La proposta ha de contenir dues festes locals, no es pot admetre 1 sol festiu.
Tenint en compte que caldrà fer arribar la proposta sobre les dues festes locals a Roda de Ter
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal que
les fixi mitjançant l’ordre corresponent, abans del 31 de juliol de 2021.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En virtut de tot això, la Comissió Informativa Directorial va dictaminar favorablement la
proposta i el Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, per unanimitat, ha adoptat els següents
acords:
Primer.- ESTABLIR per a l’any 2022 les dues festes locals següents:



Divendres 3 de juny.
Divendres 23 de setembre (festa major)

Segon.- Fer arribar aquesta proposta als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma EACAT.

I perquè així hi consti als efectes oportuns, emeto el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament

Òrgan

REFERÈNCIA

CERT_PLE

RECURSOS HUMANS

1492-000002-2021

Codi Segur de Verificació: fed58635-0e99-47a2-8928-9830985bb88f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9720718
Data Impressió: 15/09/2021 09:53:21
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìfed58635-0e99-47a2-8928-ÇÆ>ÆÈ5bb88f/Î

DOCUMENT

1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 21/07/2021 10:49
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 21/07/2021 10:56

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Roda de Ter, a la data de la signatura electrònica.

