Expedient núm.: 6120/2021
Assumpte: Calendari d’obertura i tancament de la Biblioteca municipal per a l’any 2022.

Vista l’ordre EMT/138/2021, de 25 de juny del Departament d’Empresa i Treball
(DOGC 8446 de 30.06.21)) per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals
a Catalunya per a l'any 2022.

Vist l’apartat 2 de l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel
qual s’aprova el text refós de la Lley de l’Estatut dels Treballadors, on s’assenyala que
“se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año
Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de
España”.

Vista la proposta de calendari d’obertura i dies festius per a la Biblioteca Josep Roca i
Bros per a l’any 2022, signada per la Sra. Arantxa Galofre Freire, Regidora de Patrimoni
Cultural i Memòria Històrica i per la Sra. Miriam Clavería Roca, Directora de la Biblioteca
Josep Roca i Bros, presentada a la Unitat de Recursos Humans, en el marc de la
normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment,
RESOLC
Primer. Aprovar el calendari d’obertura/tancament i dies festius de la Biblioteca Josep
Roca i Bros per a l’any 2022, d’acord amb el següent detall:
La biblioteca romandrà oberta, exceptuant els festius estipulats dintre de l’any, així com
les festes locals.
Horari d’hivern: (Del 12 setembre al 19 juny)
Matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h.
Horari d’estiu: (Del 20 de juny al 11 de setembre)
Matins de dimarts i dissabtes, tancat.
Matins de dijous i divendres de 10:00 a 14:00 h.
Tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 20:30 h.
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Atesa la necessitat d’informar als ciutadans i treballadors de la Biblioteca municipal i
en relació als dies de tancament d’aquesta, en base als festius laborals nacionals,
autonòmics i locals.
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Vist que mitjançant el punt 5 del Ple Municipal de data 15.07.21 es van fixar els dies
02 de maig i 29 juny com a festes locals per a l’any 2022.
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DECRET D’ALCALDIA

-

Tancat per vacances: de l’1 al 19 d’agost (15 dies laborables, ambdós inclosos)

Aplicable només el 2022
Proposta de tancament per dies d’excés de jornada:





Setmana Santa: dijous 14 d’abril, i dissabte 16 d’abril
Dilluns 31 d’octubre (Halloween a la Casa de Cultura)
Dimecres 7 de desembre
Dissabtes 24 i 31 de desembre

Segon. Comunicar a la directora de la Biblioteca, a la Cap del Departament d’Atenció
Abrera, a data de la signatura electrònica.

L’Alcalde

En dono fe (art. 3.2 RD 128/2018)
El Secretari

Jesús Naharro Rodríguez

César Romero García
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Ciutadana, al Servei de Gestió de les Persones i al Control Horari i el web municipal.
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La Biblioteca obrirà només en horari de matí, 10 a 14 h, els dies:
5 de gener i 23 de juny

Número: 2022-0713 Data: 07/04/2022

*Horari especial les vigílies de festius:

