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CERTIFICO
Que segons les dades que consten en aquesta Secretaria al meu càrrec i, en particular, a
l’expedient PLE/2021/10, el Ple de la Paeria de Balaguer, en la seva sessió ordinària de data 29
de juliol de 2021, va adoptar, entre altres, el següent acord:
“...
5. Expedient 1291/2021. Proposta de dies festius locals del municipi de Balaguer
corresponents a l'any 2022
Resultat: Acord aprovat
Votació: Ordinària
Vots a favor: 14

Grup Municipal de JPB, senyor/es Laia Vilardell Garcia, Guifré Ricart Real i Mireya Planes
Camprodon.
Grup Municipal Socialista, senyor/es Carlos García Gómez, Lorena González Dios i Miguel
Mateos Cascales.
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Absents: 1
Grup Municipal de BAS, senyor Joan Pla Cubedo.
RESOLUCIÓ
1. Antecedents
1.1 En data 30 de juny de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8446, es va
publicar 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, segons la qual són festes laborals a Catalunya durant l’any
2022 les següents:
1 de gener (Cap d'any)
6 de gener (Reis)
15 d'abril (Divendres Sant)
18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
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Grup Municipal d’ER-AM, senyors/es Jordi Ignasi Vidal Giné, Ester Guarné Tanyà, Gemma
Vilarasau Cinca, Gerard Torres Viola, Kevin Bruque Domínguez, Arnau Torrente Capdevila, Laura
Corsà Forcat i Xavier Castellà Collado.

6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
1.2 En data 30 de juny de 2021, amb número d’inscripció 2021-E-RC-5379, va tenir entrada al
Registre General de l’Ajuntament de Balaguer un escrit presentat pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant la proposta de les dues festes locals
per a l’any 2022.
2. Fonaments de dret
2.1 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:
Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales
dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año
Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por
tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo
caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo
anterior.
Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un
suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable,
al máximo de catorce.

2.2 Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball,
jornades especials i descansos:
Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de
fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente –a
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente– y publicándose en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» y,
en su caso, en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2.3 Article primer del Decret 177/1980, de 3 d’octubre, establint el calendari de festes fixes per a
1981:
A) Es consideren festes fixes les següents: l'1 de gener (Cap d'Any), 6 de gener (Reis), Divendres Sant, 1 de maig (Festa de
Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional), 12 d'octubre (Festa de la
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Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito
nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el
descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

Hispanitat), 1 de novembre (Tots Sants), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant
Esteve).
B) Es consideren festes suplents les següents: Dilluns de Pasqua Florida, Dilluns de Pasqua Granada i 19 de març (Sant
Josep).
C) En el territori d'Era Val d'Aran i ateses la seva personalitat, la situació geogràfica, els orígens històrics, la llengua i la
cultura, tal com es reconeix en la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny, com a Festa d'Aran, en commemoració de la data 17 de
juny de 1991 en què va quedar restablerta i actualitzada l'organització administrativa tradicional d'Era Val d'Aran.
Els anys en què el dia 26 de desembre s'escaigui en diumenge, la festa del dilluns de Pasqua Florida queda substituïda, en
el territori d'Era Val d'Aran, per la del dia 17 de juny, com a Festa d'Aran.

3. Part dispositiva
Primer. Proposar com a dies festius locals del municipi de Balaguer corresponents a l’any 2022 els
següents:
- dimecres, 9 de novembre de 2022.
- dijous, 10 de novembre de 2022.
Segon. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.
...”
La qual cosa certifico, als efectes legals adients i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta en
la propera sessió ordinària que se celebri ex article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, signant infra amb el vistiplau de l’Il·lm. Sr. Paer en cap de la Paeria de Balaguer.
Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau.
El Paer en cap,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El Secretari,

