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Aprovat per unanimitat absoluta 
 
Ple Municipal   
Data: 21 de juliol de 2022 
Àrea: Serveis Generals 
Departament: Serveis Generals 
Expedient núm. X2022010367 

[firma] 
 
 
 
 
 

Títol de l’acord: 
 
Festius locals per a l’any 2023. 
 
Text de l’acord: 
 
En data 28 d’abril de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8656, CVE 
A-22117207-2022, l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023. 
 
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i 
no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
Les festes locals no podran caure en diumenge ni coincidir amb les que s’indiquen a 
continuació:  
 

- 6 de gener  Reis (divendres) 
- 7 d'abril  Divendres Sant 
- 10 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida 
- 1 de maig  Festa del treball (dilluns) 
- 24 de juny  Sant Joan (dissabte) 
- 15 d'agost  L’Ascensió (dimarts) 
- 11 de setembre Diada de Catalunya (dilluns) 
- 12 d'octubre  El Pilar (dijous) 
- 1 de novembre Tots Sants (dimecres) 
- 6 de desembre Constitució (dimecres) 
- 8 de desembre Puríssima  (divendres) 
- 25 de desembre Nadal  (dilluns) 
- 26 de desembre Sant Esteve (dimarts) 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
13 de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2023, el dia 29 de 
juny (festivitat de Sant Pere) i el dia 5 de juny (bescanvi de dilluns de Pasqua granada 
o segona pasqua). 
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Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral de 
festes. 
 
 
Posicionament 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi 
voten a favor. 
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