LUIS FERNANDO MARTÍNEZ- ZURITA LACALLE, secretari de l’Ajuntament de la Vila
de Teià,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 23.09.2021, adoptà l’acord que
seguidament es transcriu:
“PRP2021/936 Proposta determinació festa local pendent de 2022. Exp.
2021/1084

Assumpte:

DETERMINACIÓ DE LA FESTA LOCAL PENDENT ASSIGNACIÓ PER
A L’ANY 2022

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

07/10/2021 ALCALDE

Atesa la conveniència de la formulació de proposta de les festes locals per a l’any 2022,
a l’objecte de poder-ho comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per
a la seva posterior aprovació per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació.
Antecedents
La comissió Informativa de l’Àrea 1, en reunió de data 13 de juliol de 2021, al Ple de
l’Ajuntament proposa l’adopció dels acords següents com a festivitat local:
6 de juny 2022 (Segona Pasqua)
11 de novembre 2022 (Sant Martí)
El Ple en sessió de data 22 de juliol de 2021, va acordar festivitat local els dies
anteriorment citats, amb una data errònia, ja que un document de la Generalitat de
Catalunya del Departament d’Empresa i Treball, al qual indicava els dies als qual no
podien ser elegits, i concretament el dia 6 de juny de 2022 es un dia no elegible, com a
festivitat local.
Proposta al Ple
Primer.- Proposar com a segona festa local pel l’any 2022, segons s’indica a continuació:

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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3 d’octubre 2022
Segon.- Donar trasllat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació, de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent.”
I , perquè consti, signo aquest certificat, a l’empara del que disposa l’art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l’aprovació
de l’acta de la sessió.
Teià, a data de signatura electrònica
El secretari accidental
Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle
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