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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2020, va aprovar, per 
unanimitat, esmenar la proposta de les festes locals 2021, la qual es va aprovar també 
per unanimitat. El text de la proposta aprovada literalment diu:

El Departament de Treball, Afers Socials i famílies, de la mà del Consell de 
relacions Laborals, en la sessió plenària del passat 11 de juny de 2020, va 
aprovar la proposta de festes locals per a l’any 2021 a Catalunya.

L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter locals i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per 
Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels 
municipis respectius.

Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius laborals a Catalunya per a l’any 2020 que s’indiquen a l’Ordre 
TSF/81/2020, de 14 de juny, publicada en el DOGC Núm. 8156, de 17 de juny 
de 2020, els quals són els següents:

1 de gener (Cap d'any)
6 de gener (Reis)
2 d'abril (Divendres Sant)
5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)

L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, tal com 
estableix l’article 46 del reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple els acords 
següents:

Primer. Designar les següents dates com a dies de festa local per a l’any 2021:
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La Roca: 
Dilluns 13/09/2021
Dilluns 29/11/2021

La Torreta: 
Dilluns 3/05/2021
Dilluns 19/07/2021

Santa Agnès de Malanyanes: 
Divendres 15/01/2021
Divendres 20/08/2021

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb 
el vistiplau de l’alcalde.
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