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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 02 de novembre de 2021, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del calendari laboral per l'any 2022
ANTECEDENTS DE FET
1. A la reunió de la Comissió Paritària del dia 27 de setembre es va donar el vistiplau al
calendari laboral de l’any 2022 amb les següents festes laborals:
-

1 de gener (dissabte)
6 de gener (dijous)
15 d’abril (divendres)
18 d’abril (dilluns)
6 de juny (dilluns)
24 de juny (divendres)
15 d’agost ( dilluns)
12 d’octubre (dimecres)
1 de novembre (dimarts)
6 de desembre (dimarts)
8 de desembre (dijous)
26 de desembre (dilluns)

A més a la Garriga es van establir per acord de Ple de 28/07/2021 dues festes locals:
- 3 d’agost (dimecres)
- 1 d’octubre (dissabte)
2. Com que hi ha dues festes d’aquestes que són en dissabte (l’1 de gener de 2022, l’1
d’octubre de 2022) es proposa poder gaudir de dos dies de festa de lliure disposició per
al personal que treballa de dilluns a divendres.
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3. Com que hi ha quatre festes que són en dilluns (18 d’abril de 2022, 6 de juny 2022, 15
d’agost de 2022 i 26 de desembre de 2022) es proposa poder gaudir de quatre dies de
festa de lliure disposició per al personal que treballa de dimarts a dissabte.
4. El personal docent d’Educació es regeix pel calendari lectiu que estableix la Generalitat
per a cada curs.
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5. El personal de la Policia Local es regeix pels seus quadrants, d’acord amb el que
estableix el seu annex en el Text refós de l’acord sobre les condicions de treball dels
empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 10 del Text refós de l’acord sobre les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de la Garriga, estableix:
“Calendari
El calendari laboral i els quadrants del servei són l’instrument tècnic mitjançant el qual
s’estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal, tenint en
compte les
especificitats que es puguin tenir a cada àrea de la Corporació.
En el mes d’octubre de cada exercici es negociarà amb les i els representants del personal
el calendari anual, el qual posteriorment serà aprovat per l’òrgan competent de la
Corporació abans del 15 de gener.
Per aquells col·lectius d’empleats públics que gaudeixin del seu descans setmanal en
dissabte, la Comissió Paritària decidirà sobre la recuperació dels festius que, segons el
calendari oficial de la Generalitat de Catalunya, coincideixin en dissabte i el seu trasllat a
un altre dia laborable de l’any. En tot cas si alguna de les 14 festes laborals cau en dia no
laborable es podrà recuperar aquesta festa”.
2. L’Ordre EMT 138/2021, de 25 de juny, estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per l’any 2022.
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant Decret
ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el
següent
ACORD:
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Primer. Aprovar el calendari laboral de l’any 2022 amb les següents festes laborals:
- 1 de gener (dissabte)
- 6 de gener (dijous)
- 15 d’abril (divendres)
- 18 d’abril (dilluns)
- 6 de juny (dilluns)
- 24 de juny (divendres)
- 15 d’agost ( dilluns)
- 12 d’octubre (dimecres)
- 1 de novembre (dimarts)
- 6 de desembre (dimarts)
- 8 de desembre (dijous)
- 26 de desembre (dilluns)
A més a la Garriga es van establir per acord de Ple de 28/07/2021 dues festes locals:
- 3 d’agost (dimecres)
- 1 d’octubre (dissabte)
Segon. Establir dos dies de festa de lliure disposició per al personal que treballa de dilluns a
divendres a compte dels dos festius que són en dissabte (l’1 de gener de 2022, l’1 d’octubre
de 2022).
Tercer. Establir quatre dies de festa de lliure disposició per al personal que treballa de
dimarts a dissabte a compte dels quatre festius que són en dilluns (18 d’abril de 2022, 6 de
juny 2022, 15 d’agost de 2022 i 26 de desembre de 2022).
Quart. Notificar-ho a al president del Comitè Unitari de Personal de conformitat amb la
legislació vigent.
Cinquè. Traslladar al cap de Recursos Humans per al seu coneixement.
Sisè. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament i comunicar-ho a tot el
personal.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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