
 
 

 
 

CERTIFICAT 
 

Vicenç Tur Martí, funcionari d’Administració Local, secretari de l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat, 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 
23 de setembre de 2021, adoptà, entre d’altres, el següent acord, que es transcriu literalment 
a continuació: 
 

Punt 1.3 Festes locals any 2022. Exp. 2021/2205 
 
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de setembre de 2021, va emetre 

dictamen que es transcriu a continuació per: 

 

Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per: 

6 vots a Favor: Carlos Navia Baldoma, Domènec Paloma Sancho, Fernando Darío Vicente 
Benetti, Jordi Parent Beltran, Lourdes Valles Reguant, Marc Serrado Mestres 
 
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica 
Exp. 2021/2205 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions 

Laborals (CRL), en la sessió plenària del passat dia 25 de juny de 2021, va ratificar la 

proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre corresponent es va 

publicar al Diari oficial de la generalitat de Catalunya núm.8446, de data 30 de juny de 2021.  

  

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en data 02 

de juliol de 2021, registre d’entrada E2021014357 sol·licita a l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat la proposta de les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 2022, que no 

poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial. 

 

La regidoria de Promoció Econòmica proposa que un dels dies festius sigui el 10 de juny, 

com s’ha escollit cada any per motiu de celebració de Santa Oliva. Per l’elecció de l’altre 

festiu, la regidoria de Promoció Econòmica ha sol·licitat a totes les associacions i entitats 

municipals proposar de forma participada escollir entre el 23 i 27 de juny com l’altre dia festiu 

de cara al proper any 2022 a través de la Plataforma de Participació Ciutadana DECIDIM 

Olesa. 

 

Les entitats han enviat les seves propostes , amb la identificació de la persona que signa 

(nom, DNI i càrrec dins l’entitat). 

  

En les votacions realitzades , els resultats obtinguts de les Festes locals 2022 han estat:  
 

- el dia 23 de juny, amb 6 vots 



 
 

 
 

- el dia 27 de juny, amb 12 vots 

 
Vist l’Informe del tècnic cap de Promoció Econòmica de data 30 de juliol de 2021. 
 
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar com a festes locals del nostre municipi per a l’any 2022 els dies 10 i 27 de 

juny . 

 

SEGON. Proposar al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de 

Catalunya com a festes locals del nostre municipi per a l’any 2022 els dies 10 i 27 de juny. 

 

TERCER. Notificar aquest acte al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

QUART. Comunicar aquest acte al departament de Recursos Humans i al departament  

d’Educació d’aquest Ajuntament.” 

 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per: 
 
20 Vots A Favor:  
 
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada, 
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal, 
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Jordi 
Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez, José María Paniello 
Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, 
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho 
 
Votació: Majoria Simple 
 
 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest PLE.  

 

I perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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