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Rosa Ma. Barceló Serrano, secretària accidental de l'Ajuntament d'Ulldecona

CERTIFICO:

Que el  Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió ordinària duta a terme el dia
6 de setembre de 2021, va aprovar, entre altres, per unanimitat dels membres consistorials
presents l'acord que seguidament i de forma literal es transcriu a continuació:

“Assumpte: Calendari d'obertura d'establiments comercials d’Ulldecona per a l'any 2022

L'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, publicada al  DOGC de 31 de maig de 2021, estableix el
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

Segons estableix l’article 1 d’aquesta Ordre, els vuit dies festius en què els establiments comercials
de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2022 i 2023, d'acord amb la Llei d'horaris
comercials, són els següents:

Per a l'any 2022: 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6, 8 i 18 de desembre.
Per a l'any 2023: 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, 6, 8, 17 i 24 de desembre.

Vist que l’article 2 de l’Ordre preveu que, amb l'acord previ de l'òrgan competent, els Ajuntaments
poden  substituir  fins  a  dues  dates  de  cada  un  dels  calendaris  anuals  previstos,  per  qualsevol
diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Atès que a Catalunya, el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any,
d'acord el calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu
terme municipal.

I de conformitat amb el que preveu la competència residual de l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot això,

HE RESOLT:

1. Elevar a la Direcció General de Comerç la proposta dels dos dies festius addicionals per a l'any
2022 d'obertura comercial  autoritzada aplicables a l'àmbit  territorial  d'Ulldecona, que seran els
següents:

- 14 d’agost de 2022.
- 21 d’agost de 2022.

2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, a la Policia Local d'Ulldecona i a la Unió
de Comerç d'Ulldecona, per al seu coneixement i efectes.”
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I, perquè així consti, signo aquest certificat, fent la salvetat i reserva que imposa l'article 206
del  Real  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

Ulldecona, a data de la signatura electrònica

Vistiplau,
L'alcaldessa,

Núria Ventura i Brusca
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