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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 6/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 2 d’octubre de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:14 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Sr. Carles Baronet Aldabó 
Sra. Eulàlia Masoliver Rota 
Sr. Jacinto Castillo Torre de Mer  
Sra. Cèlia Casadevall Morató   
Sra. Maria Carme Bertrans Masferrer 
Sr. Albert Forcada Pujols 
Sr. Lluís Joaquim Bové i Navarro 
Sr. Joan Josep Busquiel i Nieto 
Sr. Antoni González i Martin 
Sr. Josep Camps Boixadera 
Sr. Jesús Padrós Reixach 
 
Actua com a secretària la Sra. Ma. Pilar Edo i Atarés. 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
A) PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple ordinari de 28 de 
juny de 2018 i Ple extraordinari de 17 de juliol de 2018) 

2. Aprovació inicial del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 
Folgueroles 

3. Increment retribucions personal Ajuntament, any 2018 
4. Aprovació Conveni de Cooperació interadministrativa entre la Mancomunitat la Plana i 

l’Ajuntament de Folgueroles regulador de la cessió de dades de caràcter personal 
5. Ratificació nomenament Directora Fundació Jacint Verdaguer i Casa Museu Verdaguer 

de Folgueroles 
6. Ratificació del Decret 2018/342 de data 25 de setembre de 2018, de prorroga del 

Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la 
defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts 
 

B) MOCIONS 
 

1.   Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre 
 

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 



                              

Plaça Verdaguer, 2   CAN DACHS  – 08519 FOLGUEROLES – E-mail: folgueroles@ diba.cat 
Tel. 93- 812.20.54   Fax. 93-812.21.92 

1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia des del dia 1 de juny al 31 d’agost de 2018. 
2. Informació semestral execució Pressupost 
3. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
A) PART RESOLUTIVA 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(PLE ORDINARI DE 28 DE JUNY DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI DE 17 DE JULIOL DE 
2018) 
 
Havent-se distribuït als regidors els esborranys de les sessions anteriors corresponent al Ple 
Ple ordinari de 28 de juny de 2018 i Ple extraordinari de 17 de juliol de 2018, s’acorda la 
seva aprovació amb el vot favorable dels onze membres que componen de dret la corporació 
i, per tant, amb ell quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL 
CLIMA (PAESC) DE FOLGUEROLES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va 
adoptar a principis de 2008 el compromís unilateral de reduir en un 20% les emissions de 
CO2 abans de l’any 2020. Per aconseguir aquesta fita, la Comissió Europea va plantejar un 
mecanisme que es fonamentava en incrementar un 20% l’eficiència energètica i augmentar 
un 20% la implantació i la utilització de les energies renovables. Aquest mecanisme és la 
base del Pacte d’alcaldes i es coneix com l’estratègia «20/20/20», en què la Unió Europea 
atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de la seva acció de govern. 
A partir de l'èxit del Pacte d’alcaldes, l’any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per 
l’Adaptació, basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant el qual es convidava a 
les ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes 
inevitables del canvi climàtic. A finals del 2015, totes dues iniciatives es van fusionar en el 
nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia mitjançant el qual es resumeixen els 
objectius de la UE per l’any 2030 i s’adopta un enfocament integral d'atenuació del canvi 
climàtic i d'adaptació a aquest, que es fonamenta en tres pilars: 

• Atenuació: Assumeix un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 
40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de 
fonts d’energia renovables. 

• Adaptació: Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats 
afegint la obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les 
accions. 

• Subministrament energètic segur, sostenible i assequible. 
 
Atès que els municipis adherits al Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i 
unilateralment, a executar les següents accions: 

• Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el territori de 
com a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un 
major ús de les energies renovables. 

• Augmentar la resiliència amb adaptació als impactes del canvi climàtic. 
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Per aconseguir aquest objectiu i portar a la pràctica aquest compromís, l’Ajuntament de 
Folgueroles ha de: 

• Portar a terme un Inventari base de les emissions i una Avaluació de les 
vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. 

• Enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de 
dos anys des de la data d’adhesió. 

• Enviar informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data 
d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Cima que avaluí, 
monitoritzi i verifiqui els objectius. Amb el resultat d’aquest seguiment, es podran 
reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal de garantir la consecució dels 
objectius establerts. 

 
Atès que el 20 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Folgueroles va aprovar 
l’adhesió al Pacte d’alcaldes per tal d’integrar en les seves actuacions, la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic a partir de la redacció del present Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). 
Atès que la Diputació de Barcelona en el marc del Règim de concentració de l’àmbit de 
suport a serveis i activitats del Pla de concentració, ha elaborat i lliurat aquest Pla d’Acció 
per a l’energia Sostenible i el Clima (PAESC), dirigit per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 
Folgueroles lliurat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmenat Pla a informació pública per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler electrònic de la Corporació de la 
pàgina web municipal (www.folgueroles.cat). 
 
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas 
de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del PAESC esdevindrà 
definitiu, sense més tràmit. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet diu que està integrat dins el Pacte d’Alcaldes i estem parlant del Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima per Folgueroles, que va estar elaborat 
conjuntament pels tècnics de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de 
l’Agència de l’Energia. Es tracta d’un conjunt d’accions per millorar en matèria d’eficiència 
energètica fins l’any 2030, buscant la reducció de CO2 en un 40 per cent. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
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3. INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT, ANY 2018  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al servei 
del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de corporació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. 

 
Atès que l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017 ha superat 
el 3,1%, l’esmentada norma permet un increment salarial d’un 0,25 per cent addicional, amb 
efectes d’1 de juliol de 2018. 

 
El mateix article 18 de la LLPGE 2018 estableix que a més es podrà autoritzar un increment 
addicional del 0,2 per cent de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de 
plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements 
específics entre llocs de funcions equiparables, la homologació de complement de destí o 
l’aportació a plans de pensions, En les Administracions i entitats del sector públic en situació 
de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà ser del 0,3 
per cent. Situació en què es troba aquesta Corporació.  
 
Tenint en compte que d’acord amb el Conveni regulador de les condicions de treball dels 
treballadors/es de l’Ajuntament de Folgueroles, el personal laboral té la mateixa estructura 
retributiva que els funcionaris, salari base, triennis, complement de destí, complement 
específic, amb l’existència de complements personals. 
 
Atès que l’article 22 de la Llei de referència fixa que les retribucions dels funcionaris per a 
l’any 2018:  
A) El sou i els triennis que correspondran al Grup o Subgrup en que es trobi classificat el 
Cos o Escala a que pertany el funcionari, en les quanties que recull l’article 18.5.1 de la Llei 
de Pressupostos. 
B) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l’any, una en el mes de juny i altre en el mes 
de desembre, i que es devengarà d’acord amb el previst a l’article 33 de la Llei 33/1987, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 1988. Cadascuna de dites 
pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades a l’article 18.5.2 d’aquesta Llei y del 
complemento de destino mensual que es percebi. 
C) El complement de destí corresponent al nivell del lloc de treball que es desenvolupa, en 
les quanties recollides en l’article de referència, referides a dotze mensualitats. 
D) El complement específic assignat al lloc ocupat, la seva quantia anual s’incrementarà en 
el percentatge previst en l’article 18.2, respecte de la vigent a 31 de desembre de 2017, 
sense perjudici del que disposa l’article 18.7. Es percebrà en catorze pagues iguals, dotze 
mensuals i dos addicionals del mateix import que una mensual, en els mesos de juny i 
desembre. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per vinculació jurídica al capítol 1 de 
l’estat de despeses del pressupost municipal vigent, 
 
Tenint en compte que l’increment del sou base, els triennis i el complement de destí s’aplica 
de forma automàtica, al ser fixats en la Llei de Pressupostos de l’Estat, i en canvi pel 
complement específic i els complements personals transitoris o altres conceptes propis del 
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personal laboral, l’aplicació de l’increment no es fa de forma automàtica; es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’increment retributiu de tot el personal de l’Ajuntament de Folgueroles 
(funcionaris i laborals) de l’import equivalent a l’1’5 per cent del complement específic i 
complements personals, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2018, exclosos els 
plans d’ocupació. 

 
Segon.- Aprovar un increment del 0,25% de tot el personal de l’Ajuntament de Folgueroles 
(funcionaris i laborals) del complement específic i complements personals, amb caràcter 
retroactiu des de l’1 de juliol de 2018, exclosos els plans d’ocupació. 

 
Tercer.- Acordar aplicar l’increment retributiu de l’1’75% fixat en els acord anteriors a partir 
de la nòmines del mes d’octubre, i les liquidacions complementàries pels endarreriments  
per tots els conceptes, així com en les cotitzacions corresponents, en la primera nòmina que 
tècnicament sigui possible. 
 
Quart.- Aprovar un increment del 0,30% del salari de tot el personal de l’Ajuntament de 
Folgueroles (funcionaris i laborals) de l’Ajuntament de Folgueroles, amb efectes 1 de gener 
de 2018, exclosos els plans d’ocupació. Aplicant aquest increment al complement específic 
dels funcionaris i equiparats. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que com s’ha vist a l’expedient s’està parlant d’un increment de 
l’1,5 per cent amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, un 0,25 per cent amb caràcter 
general conseqüència de que el PIB ha estat superior al 3,1 per cent, i també amb caràcter 
retroactiu des del dia 1 de juliol del 2018 i un 0,3 per cent, amb caràcter general, 
conseqüència de que l’Ajuntament de Folgueroles ha tingut superàvit l’any 2017, amb 
aplicació retroactiva des de l’1 de gener de 2018, fent constar que hi ha consignació 
pressupostaria suficient per vinculació amb altres partides.  
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
4. APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIO INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA 
MANCOMUNITAT LA PLANA I L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES REGULADOR DE 
LA CESSIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, comporta la necessitat de formalitzar un conveni de 
col·laboració interadministrativa que reguli la comunicació d’aquestes dades per parts dels 
Ajuntaments mancomunats a la Mancomunitat La Plana. 

Vist el conveni de cooperació interadministrativa aprovat per la Junta de Govern de la 
Mancomunitat la Plana, en sessió de 25 de juliol de 2018, amb l’objecte d’establir una 
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col·laboració interadministrativa per la cessió de dades de caràcter personal per part de 
l’Ajuntament de Folgueroles a la Mancomunitat La Plana, amb l‘objecte que aquesta pugui 
gestionar les seves finalitats estatutàries vigents i les que s’incorporin amb posterioritat en 
els seus Estatuts. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic les administracions públiques poden subscriure convenis, i 
havent-se justificat en l’expedient la seva necessitat i oportunitat; i tenint en compte allò 
previst sobre els convenis de col·laboració als articles 303 a 311 del reglament d’Activitats, 
Obres i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació interadministrativa entre la 
Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana i l’Ajuntament de Folgueroles que regula la 
cessió de dades de caràcter personal, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA  I L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES  
QUE REGULA LA CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
REUNITS  
 
Per una banda, el Sr. Carles Baronet Aldabó, Alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, en nom 
i representació d’aquesta Corporació, i assistit per la secretària-interventora del mateix, Sra. 
Pilar Edo Atarés. En endavant l’Ajuntament.  
 
Per l’altra, la Sra. Anna Magem Marsó, Presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana, en nom i representació d’aquesta entitat, i assistit pel secretari-
interventor de la mateixa, Sr. Josep Rovira Sadurní. En endavant la Mancomunitat La Plana.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i la competència necessàries per 
formalitzar el present conveni, i a aquest efecte  
 
MANIFESTEN  
 
I.- Que la Mancomunitat la Plana presta per compte dels Ajuntaments mancomunats els 
següents serveis previstos estatutàriament: La gestió de residus sòlids urbans: recollida i 
tractament de residus; Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a 
persones en situació o risc d’exclusió social; Serveis funeraris; Servei de neteja viària.  
 
II.- Que la Mancomunitat La Plana per a la gestió de les seves finalitats estatutàries precisa 
de dades de caràcter personal dels veïns empadronats als diversos Ajuntaments 
mancomunats.  
 
III.- Que en compliment de la normativa de protecció de les dades de caràcter personal i en 
virtut de les dades que els Ajuntaments comunicaran a la Mancomunitat La Plana, es 
considera necessària la formalització d’un conveni de col·laboració interadministrativa que 
reguli la comunicació d’aquestes dades per parts dels Ajuntaments mancomunats a la 
Mancomunitat La Plana.  
 
IV.- Que a l’empara de l’article 57 de la Llei 7/1985; els articles 21 i 66 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; de l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte a la col·laboració entre les 
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administracions; i l’article 3.1 dels Estatuts de la Mancomunitat, respecte als fins d’aquesta 
entitat.  
 
V.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present conveni de 
cooperació interadministrativa, als efectes del qual s’estableixen els següents  
 
PACTES  
 
PRIMER.- OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és establir una col·laboració interadministrativa per a la cessió de 
dades de caràcter personal per part de l’Ajuntament a la Mancomunitat La Plana per tal que 
aquesta pugui gestionar les seves finalitats estatutàries vigents i les que s’incorporin en 
posterioritat en el seus Estatuts, i que són les següents:  

• La gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus.  

• Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a persones en 
situació o risc d’exclusió social.  

• Serveis funeraris.  

• Servei de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics.  
 
SEGON.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  
L’Ajuntament s’obliga a lliurar a la Mancomunitat La Plana les dades relatives a les persones 
que, el dia de signatura dels “Documents de Desplegament” del present Conveni, siguin 
necessàries per dur a terme la prestació dels serveis previstos estatutàriament per la 
Mancomunitat La Plana, i aquesta, es constituirà per aquest Conveni i “Documents de 
Desplegament” del mateix, en encarregada del tractament, i reconeix al mateix temps 
l‘Ajuntament com a únic responsable del tractament.  

 
TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA  
La Mancomunitat La Plana tractarà les dades que li siguin facilitades d’acord amb les 
instruccions que seguidament es detallaran i quedarà sota la seva exclusiva responsabilitat 
qualsevol ús no autoritzat en aquest Conveni o en les instruccions expresses que li comuniqui 
l’òrgan competent de l’Ajuntament.  
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d'acord amb les previsions 
següents:  
 
- Les dades facilitades en virtut del present Conveni i “Documents de Desplegament” del 
mateix, així com les recollides i tractades durant la gestió dels serveis estatutaris de la 
Mancomunitat La Plana per l’exercici dels serveis de la seva pròpia competència, únicament 
s’utilitzaran per dur a terme les activitats pròpies estatutàries, com també qualsevol altra 
expressament autoritzada per l’òrgan competent de l’Ajuntament.  
 
- La Mancomunitat La Plana, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i 
dels equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, com també el 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament, d’acord amb les previsions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals.  
 
- Quan la Mancomunitat La Plana faci tramesa de qualsevol escrit dirigit a les persones les 
dades de les quals han estat comunicades per l’Ajuntament, s’obliga a posar al peu de l’escrit 
el següent text:  
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“Les vostres dades personals que consten en l’encapçalament d’aquest escrit han estat 
facilitades per l’Ajuntament de __________________, per a la (prestació del servei que sigui ) 
____________. Us informem que teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
limitació, supressió, portabilitat i d’oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant un escrit presentat en el Registre del vostre Ajuntament, acreditant-vos com a 
interessat. Igualment teniu dret a presentar reclamació davant l’ACPD.”  
 
- La Mancomunitat La Plana no utilitzarà les dades de caràcter personal cedides per 
l’Ajuntament per a cap altra finalitat que no sigui l’expressament prevista en el present 
Conveni, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona 
interessada sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament.  
  
- Finalitzat el Conveni, la Mancomunitat La Plana procedirà a retornar a l’Ajuntament totes les 
dades de caràcter personal de què disposi i estiguin vinculades a la prestació dels serveis 
estatutaris, tant les emmagatzemades en suports informàtics, com les que estiguin en suport 
paper.  
 
- La Mancomunitat La Plana es compromet a la total destrucció de les dades un cop aquestes 
s’hagin lliurat a l’Ajuntament d’acord amb la previsió anterior.  

 
- La Mancomunitat La Plana adoptarà les mesures de seguretat previstes en el RGPD 
2016/679 (UE), la Llei 15/1999, de 13 de desembre i el seu Reglament de desenvolupament 
(RD 1720/2007, de 21 de novembre. En especial haurà de preveure la pseudonimització o 
encriptació de les dades d’especial protecció i el control d’accessos a les mateixes només pel 
personal autoritzat, així com la confidencialitat i secret de les dades bancàries.  
 
- Igualment La Mancomunitat La Plana es compromet al següent:  
 
A) Tenir actualitzat el Document de Privacitat en el qual s'haurà de fer constar, com a mínim:  
1. Àmbit d'aplicació: descripció de l'activitat objecte del conveni o actuació a realitzar 
amb les dades personals.  
2. Les mesures, les normes, els procediments i les regles que tinguin per objectiu garantir la 
seguretat i confidencialitat dels tractaments de dades, segons la tipologia de les mateixes.  
3. Les funcions i les obligacions del personal que intervingui en qualsevol de les fases del 
tractament (recollida, tractament i ús de les dades).  
4. La descripció dels sistemes d'informació que tracten dades de caràcter personal.  
5. El procediment de notificació, de gestió i de resposta davant incidències que posin –o 
puguin posar– en perill la seguretat de les dades, així com el de notificació de violacions de 
seguretat a l’ACPD.  
6. Els procediments i la periodicitat en la realització de les còpies de seguretat, com també els 
procediments previstos en la recuperació de dades.  
7. Fixar el període de caducitat de les contrasenyes.  
B) Confeccionar una llista de les persones autoritzades a accedir a la informació amb 
indicació del nivell d'accés autoritzat.   
C) Descriure el mecanisme d'identificació i autenticació de les persones usuàries en l'accés al 
sistema d'informació.  
D) Implantar un registre que reculli el tipus d'incidència, el moment en què s'ha produït, la 
persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes derivats de la 
incidència.  

 
L’incompliment de totes o d’alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal incloses en aquest conveni o de les previstes al RGPD 2016/679 
(UE) i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades personals 
suposarà que la Mancomunitat La Plana es constitueixi com a responsable del tractament, de 
manera que haurà de respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment, 
essent-li d’aplicació el règim sancionador previst en la normativa vigent.  
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QUART.- TERMINI DE VIGÈNCIA  
La durada d’aquest conveni serà de quatre anys a partir del dia de la signatura.  

 
CINQUÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ  
1.- Es podrà rescindir unilateralment el Conveni si una de les parts ho notifica amb una 
antelació mínima de dos mesos abans del venciment de fi de conveni.  
2.- Aquest Conveni es podrà extingir per mutu acord entre ambdues parts quan així ho 
acordin.  
3.- També es podrà rescindir el conveni per denúncia o incompliment d’alguna de les seves 
clàusules, o qualsevol altres determinades en la legislació vigent.  
 
SISÈ.- APROVACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL PRESENT CONVENI  
L’aprovació del present conveni de cooperació interadministrativa per a la regulació de la 
cessió de dades de caràcter personal entre l’Ajuntament i la Mancomunitat La Plana 
s’acordarà pels plens de cada administració, comunicant-se mútuament els esmentats acords.  
 
El present conveni es formalitzarà per escrit facultant cada administració a l’Alcalde/ssa o 
regidor/a que correspongui i a la Presidenta de la Mancomunitat La Plana, respectivament.   

 
SETÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES  
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment d’aquest conveni, seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  

 
I, convenint a les parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat. 
 

Segon.- Delegar tan àmpliament com calgui en el senyor Alcalde per a la signatura del 
conveni i per a qualsevol altra actuació necessària per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Mancomunitat La Plana 

 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que el Reglament europeu 2016/679 obliga des del 27 de maig 
del 2018 que s’hagin d’adaptar tots els documents i formularis a la nova normativa de 
protecció de dades en les matèries en les que intervé la Mancomunitat en relació al nostre 
municipi, fonamentalment serveis social i recollida d’escombraries. A l’expedient hi ha el 
conveni amb el detall. 

C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
5. RATIFICACIÓ NOMENAMENT DIRECTORA FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER I CASA 
MUSEU VERDAGUER DE FOLGUEROLES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que la Fundació Jacint Verdaguer ha instruït l’expedient per cobrir mitjançant el sistema 
de concurs, un lloc de treball de director/a de la Fundació Jacint Verdaguer i de la Casa 
Museu Verdaguer de Folgueroles, en règim de personal directiu, estant la relació laboral 
sotmesa al règim de caràcter especial d’alta direcció, havent-se presentat diversos candidats 
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els quals compleixen amb els requisits assenyalats a la base segona de les bases de 
convocatòria pública. 
 
Atès que la clàusula tretzena de les bases que regiran les proves selectives d’un lloc de 
treball de direcció de la fundació Jacint Verdaguer i de la Casa Museu Verdaguer, mitjançant 
el sistema de concurs, regula que el Director/a de la Casa Museu Verdaguer serà nomenat i 
podrà ser separat del seu càrrec per acord de l’ajuntament en Ple, a proposta, degudament 
raonada, del Patronat de la Fundació, acordant-se la contractació a favor de la persona 
proposada per la comissió de valoració com a personal laboral amb una relació laboral d’alta 
direcció, sent la data d’inici de la relació laboral serà la que es consigni en el contracte 
laboral.  
 
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, es pot 
contractar personal laboral, en qualsevol de les modalitats previstes en la legislació laboral. 
 
Ates que s’ha donat compliment als principis que regeixen l’accés a l’ocupació pública, 
regulats als articles 55 i 56 de la Llei 7/2007. 
 
Vista l’acta del tribunal de selecció d’examen i qualificació del concurs públic per a la 
selecció per proveir la contractació d’un lloc de treball de director/ora de la fundació Jacint 
Verdaguer i de la Casa Museu Verdaguer, fent proposta, a l’òrgan competent de la Fundació 
Verdaguer, de nomenament a favor de l’aspirant que ha obtingut la màxima puntuació, la 
senyora Jordina Boix Noguera. 
 
Tenint en compte que d’acord amb el que disposen les bases s’ha de realitzar un període de 
pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà una durada efectiva de sis mesos i 
serà qualificada com a apta o no apta per part de la Presidència de la Corporació a proposta 
del Patronat de la Fundació, que valorarà el grau d’adequació de la persona nomenada al 
lloc de treball, considerant-se aquest període com a part integrant del procés selectiu. La 
persona que no obtingui l’aptitud quedarà exclosa del procés selectiu. 
 
Vist l’acord del Patronat de la Fundació Verdaguer de data 11 de juliol de 2018; es proposa 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Jordina Boix Noguera, amb DNI 79304222S, 
com a directora en pràctiques de la Fundació Jacint Verdaguer i de la Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles, acordat pel Patronat de la Fundació Verdaguer, pel termini de sis 
mesos, en règim de personal directiu de la Fundació Jacint Verdaguer, estant la relació 
laboral amb la Fundació Verdaguer sotmesa al règim de caràcter especial d’alta direcció, 
amb efectes d’1 d’agost de 2018. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que la senyora Jordina Boix Noguera va ser la guanyadora de la 
plaça en el concurs convocat i va ser nomenada Directora pel Patronat de la Fundació el dia 
11 de juliol de 2018. El Ple segons les bases del concurs ha de ratificar aquest 
nomenament. Fent constar que estem davant un contracte en pràctiques de sis mesos i si 
aquesta persona passa amb nota aquest període, segons el Patronat, el contracte es 
esdevé per una durada de quatre anys. 
 
El senyor Camps li desitja molts encerts. 
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C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET 2018/342 DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2018, DE 
PRORROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER A LA 
RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que en data 25 de setembre de 2018 aquesta Alcaldia va dictar el Decret 2017/342, 
que va acordar donar compte del mateix al Ple immediat que celebri l’Ajuntament als efectes 
de la seva ratificació, en el qual es va aprovar el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Folgueroles, en sessió de 18 de setembre de 2012, va aprovar 
subscriure un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a 
la Defensa dels Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts, que finalitzava el 31 de desembre de 2016. 
 
Tenint en compte que el pacte setè de l’esmentat conveni preveu que el conveni es podrà 
prorrogar d’any en any, fins a un termini màxim de quatre anys, sempre que les parts 
manifestin de forma expressa, amb una antelació mínima de tres mesos abans de la 
finalització de cada període, la seva voluntat de prorrogar-lo. 
 
Atès que per Decret de data 29 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Folgueroles va 
acordar sol·licitar la renovació per un any més, fins el 31 de desembre de 2017. I per Decret 
número 2017/318, de data 25 de setembre de 2018, ratificat en la sessió de Ple de data 24 
d’octubre de 2017, es va acordar la seva prorroga per un any més, fins el 31 de desembre 
de 2018. 
 
Vist que el Consell Comarcal d’Osona en sessió de 25 de juliol de 2018 de la Comissió 
Permanent del Ple, desprès de valorar possibles alternatives per oferir el servei de manera 
global a tots els ajuntaments  amb conveni i veure que actualment no hi ha una alternativa 
viable amb capacitat suficient, va aprovar la proposta de renovació del conveni esmentat, 
per un any més. 
 
Atès que l’Ajuntament de Folgueroles també està interessat en la continuïtat de la prestació 
d’aquest servei, per la present, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Acordar la prorroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals 
de companyia abandonats o perduts, sol·licitant la seva renovació per un any més, fins el 31 
de desembre de 2019. 
 
Segon.- Adquirir el compromís de disposar de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent a l’exercici del 2019, d’acord amb el que disposa l’article 174.2.e) del Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Que es reti compte del present Decret al Ple immediat que celebri l’Ajuntament els 
efectes de la seva ratificació.”                                                                                                               
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar el Decret 2018/342 de l’Alcaldia de data 25 de setembre de 2018 acordant 
la prorroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per 
a la Defensa dels Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts, sol·licitant la seva renovació per un any més, fins el 31 de desembre 
de 2019. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que des del Consell Comarcal van demanar que els municipis 
que ens volguéssim adherir a la prorroga del conveni marc amb la protectora d’animals, els 
hi havíem de comunicar abans del 30 de setembre de 2018, es va acordar per Decret 
d’Alcaldia i ara el Ple ha de ratificar aquest decret. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
B) MOCIO  
 

1. MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest 
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici 
democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els 
ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 
 
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat 
els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus 
braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els 
col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes 
davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de 
seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i 
desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar.  
L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el govern català 
per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la 
Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una 
demanda de més i millor democràcia.  
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Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari 
recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i 
ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant 
la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda 
democràtica.  
 
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte 
de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre 
futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el 
denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir. 
 
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret 
a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de 
repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant 
l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i 
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el 
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, 
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles 
Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de 
Marta Rovira i Anna Gabriel.  
 
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de 
l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc 
alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre 
pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos 
polítics i exiliats! 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Folgueroles proposa l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la 
violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol. 
 
Segon.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a 
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del 
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible. 
 
Tercer.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn 
dels exiliats.   
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH). 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que aquesta moció es presenta des del grup d’Independents i 
PdCat, també s’ha afegit el grup d’esquerra i cedeix la paraula al senyor Bové per tal que 
llegeixi la moció. 
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A continuació el senyor Bové comenta que li agradaria llegir un parell de coses d’uns 
companys: 
 
“Volem recordar especialment la tardor del 2017, una tardor que ha estat una etapa 
importantíssima en la història de Catalunya. Estem vivint una època única de lluita 
permanent d’un poble que vol ser lliure. 
Són milers de persones que desinteressadament col·laboren en aquesta lluita: guardioles 
per a les caixes de resistència; llaços grocs arreu; sopars grocs o cada poble o barri; cants, 
manifestos, trobades, cassolades que agrupen milers de persones cada dia arreu; 
signatures per denunciar injustícies; xats i xarxes socials per universalitzar tanta injustícia; 
visites a les presons; actes diversos de suport... El poble està mobilitzat. Tots volem que la 
lluita sigui curta però l’esperem llarga. Res no tornarà a ser com abans”. 
 
“No vaig ser dels que van acampar davant el col·legi electoral per evitar que el clausuressin, 
però a les 5 de la matinada ja hi era. Just arribar vaig prendre consciència que viuria un dels 
dies històrics del meu petit però gran país, Catalunya”. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 
1. DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL DIA 6 DE JUNY AL 31 D’AGOST 
DE 2018. 
 
En compliment de l’establert a l’article 46.2 e) de la Llei de Bases de Règim Local, es dóna compte al 
Ple de Decrets de l’Alcaldia des del dia 6 de juny al 31 d’agost de 2018, d’acord amb la relació 
següent: 
 
D.Alcaldia núm. 
2018/226 

06/06/2018 Aprovar la contractació mitjançant el procediment de contracte menor 
d’acord amb l'establert a l’article 118 de la Llei 9/2017 de contractes del 
sector públic, el servei de socorristes 

D.Alcaldia núm. 
2018/227 

06/06/2018 Aprovar que el ple ordinari del mes de juny es celebri el dia 3 de juliol de 
2018, procedint-se a convocar reglamentàriament. 

D.Alcaldia núm. 
2018/228 

06/06/2018 Concedir la corresponent autorització per transitar pel terme municipal de 
Folgueroles, el propers dies 29, 30 de juny i 1 de juliol, per la celebració 
del 50è Ral.li Osona. 

D.Alcaldia núm. 
2018/229 

06/06/2018 Procedir a la retenció del crèdit que l’Ajuntament de Folgueroles té a favor 
de l’empresa  Obres i Paviments Bou S.L, d’acord amb la diligència 
d’embargament de l’expedient d’execució de títols judicials 22/2018-E2 del 
Jutjat de lo Social núm. 3 de Granollers. 

D.Alcaldia núm. 
2018/230 

06/06/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a la treballadora informadora el 
dia  25 de juny de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/231 

06/06/2018 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés 
selectiu d’un monitor de lleure, presentats 

D.Alcaldia núm. 
2018/232 

08/06/2018 La contractació laboral, amb caràcter de temporal, per obra i servei 
determinat, com a encarregats de les piscines amb efectes a partir del dia 
11 de juny de 2018, pel termini de tres mesos 

D.Alcaldia núm. 
2018/233 

08/06/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de maig 2018 
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D.Alcaldia núm. 
2018/233 bis 

12/06/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballador laboral lloc de 
treball brigada,  per el dia 15 de juny de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/234 

12/06/2018 Anul·lar el decret número 2018/227 de data 6 de juny, deixant-lo sense 
efecte 

D.Alcaldia núm. 
2018/235 

12/06/2018 Aprovar que el ple ordinari del mes de juny es celebri el dia 3 de juliol de 
2018, procedint-se a convocar reglamentàriament. 

D.Alcaldia núm. 
2018/236 

18/06/2018 Incoar expedient per a l’aprovació del document tècnic camí de 
Folgueroles a l’ermita de Sant Francesc 

D.Alcaldia núm. 
2018/237 

18/06/2018 Incoar expedient per a l’aprovació del projecte per a la millora de 
l’enllumenat del camp de futbol de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/238 

19/06/2018 Aprovar inicialment la documentació tècnica, redactada per l’arquitecte 
municipal, CAMI DE FOLGUEROLES A L’ERMITA DE SANT FRANCESC 

D.Alcaldia núm. 
2018/239 

19/06/2018 Aprovar inicialment el projecte, redactat per un enginyer tècnic elèctric, 
“PROJECTE PER A LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE 
FUTBOL DE FOLGUEROLES” 

D.Alcaldia núm. 
2018/240 

19/06/2018 Atorgar llicència de primera ocupació i sobreseïment expedient de 
protecció de legalitat urbanística finca c. Josep M. Casacuberta, 45 1r 

D.Alcaldia núm. 
2018/241 

19/06/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/241 bis 

20/06/2018 Reconeixer l’obligació i acordar el pagament de la subvenció de 
concessió directa atorgada a la Parròquia Santa Maria de Folgueroles-
Bisbat de Vic 

D.Alcaldia núm. 
2018/242 

20/06/2018 Atorgament subvenció per concessió directa al Club Patí Folgueroles, 
per un import de 1.460,00 € destinada a finançar l’adquisició de material 
no inventariable necessari per la pràctica del Hoquei pels usuaris de 
l’entitat 

D.Alcaldia núm. 
2018/243 

20/06/2018 Atorgament subvenció per concessió directa a l’Associació de Patinatge 
Artístic de Folgueroles, per un import de 1.595,00 € destinada a finançar 
el desplaçament al Campionat d’Espanya 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/244 

20/06/2018 Atorgament targeta d’aparcament per a persones amb disminició 

D.Alcaldia núm. 
2018/245 

21/06/2018 Iniciar l’expedient per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, recreatives 
i esportives, any 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/246 

25/06/2018 Convocar sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació, el pròxim 28 de 
juny de 2018 a les 20’00 hores 

D.Alcaldia núm. 
2018/247 

26/06/2018 Ordenar que es formi l’expedient de modificació de crèdit 2/2018 en el 
pressupost general del present exercici 

D.Alcaldia núm. 
2018/248 

27/06/2018 Concessió llicència de divisió en propietat horitzontal finques c, Nahirm 
46 i 48 

D.Alcaldia núm. 
2018/249 

27/06/2018 Autorització parada de sabates al mercat setmanal 

D.Alcaldia núm. 
2018/250 

27/06/2018 Suspensió tramitació llicència urbanística per fer rases i arquestes per 
estesa de noves línies subterrànies de MT a 40 kv i 20 kv entre ER Vic i 
zona d’empalmaments amb línies existents 

D.Alcaldia núm. 
2018/251 

29/06/2018 Contractació laboral, amb caràcter de temporal monitora de lleure del 
projecte juvenil “Operació anti sofà”, amb efectes des del dia 2 al 15 de 
juliol de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/252 

29/06/2018 Decret de factures corresponents al mes de juny 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/253 

29/06/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró municipal 
d’habitants del mes de juny de 2018. 
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D.Alcaldia núm. 
2018/254 

29/06/2018 Modificar la distribució de la jornada laboral durant els mesos de juliol i 
agost de 2018, pel personal adscrit al servei de brigada municipal i les 
netejadores de l’escola Mossèn Cinto 

D.Alcaldia núm. 
2018/255 

29/06/2018 Determinar dins de les polítiques de joventut que es porten a terme al 
municipi de Folgueroles, el cost total que es preveu pels anys 2018 i 
2019 

D.Alcaldia núm. 
2018/255b 

02/07/2018 Iniciar expedient contractació servei d’assistència tècnica per la revisió 
del Pla d’Ordenació Urbanística municipal del municipi de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/256 

03/07/2018 Assabentat obres retirada d’arbustos i posterior col·locació de valla 
metàl·lica al c. Sant Josep, núm. 4 

D.Alcaldia núm. 
2018/257 

03/07/2018 Assabentat obres canviar tuberia xafada al jardí del c. Agudes, 8 

D.Alcaldia núm. 
2018/258 

04/07/2018 Assabentat obres fer paviment fi al jardí de casa del c. Ricardera, 25 

D.Alcaldia núm. 
2018/259 

04/07/2018 Aprovar inicialment les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per 
projectes/activitats que promoguin l’esport, la cultura de proximitat i 
l’educació, per a l’exercici 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/260 

04/07/2018 Aprovar bonificació abonament piscina per dues menors 

D.Alcaldia núm. 
2018/261 

04/07/2018 Aprovar bonificació abonament piscina per un menor 

D.Alcaldia núm. 
2018/262 

04/07/2018 Reconeixement d’un desè trienni a l’administrativa trebalaldora de 
l’Ajuntament, amb efectes 1 de juny de 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/263 

06/07/2018 Assabentat obres construcció tanca i repas terres a la Ronda de la 
Demunt, 12 

D.Alcaldia núm. 
2018/264 

06/07/2018 Retorn aval dipositat per obres al c. Dr. Josep M. Madrenas, 20, 
expedient obres 45/2012 

D.Alcaldia núm. 
2018/265 

06/07/2018 Deixar sense efecte decret 2018/205 i concessió llicència de 
parcel·lació 

   

D.Alcaldia núm. 
2018/266 

10/07/2018 Llicència urbanística per a la construcció d’un cobert al c. del Pou, 2 

D.Alcaldia núm. 
2018/267 

10/07/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/268 

10/07/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de juliol 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/269 

12/07/2018 Acceptació subvenció concedida per Diputació de Barcelona programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local 

D.Alcaldia núm. 
2018/270 

12/07/2018 Acceptació subvenció concedida per Diputació de Barcelona assumpció 
de la figura de delegat de protecció de dades (DPD) 

D.Alcaldia núm. 
2018/271 

12/07/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora funcionària, 
lloc de treball Secretària-Interventora, pel dia 12 de juliol de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/272 

12/07/2018 Baixa activitat centre d’estètica al c. Agudes, 23 

D.Alcaldia núm. 
2018/273 

12/07/2018 Convocatòria Ple Extraordinari 17 de juliol de 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/274 

12/07/2018 Iniciar expedient per a la concessió del títol de Filla Predilecta 

D.Alcaldia núm. 
2018/275 

17/07/2018 Llicència ús privatiu i autorització tir al plat a la societat de caçadors per 
la festa major 
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D.Alcaldia núm. 
2018/276 

17/07/2017 Ampliació termini resolució expedients obres i activitats per vacances 
dels serveis tècnics 

D.Alcaldia núm. 
2018/277 

17/07/2018 Concessió targeta d’aparcament per a persones amb disminució 

D.Alcaldia núm. 
2018/278 

17/07/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per fer biodansa 
els dies 25 i 28 de setembre 

D.Alcaldia núm. 
2018/279 

18/07/2018 Assabentat obres per canviar banyera per plat de dutxa a c. Cabrera, 3-
5 1r 1a 

D.Alcaldia núm. 
2018/280 

18/07/2018 Assabentat obres canviar finestra i ampliar balco terrassa interior al c. 
Onze de setembre, 47 

D.Alcaldia núm. 
2018/281 

18/07/2018 Assabentat obres reformar cuina, canviar pica i marbres a l’avinguda 
Poetes Catalans, 4 

D.Alcaldia núm. 
2018/282 

18/07/2018 Assabentat obres per arreglar goteres al Mas la Roca 

D.Alcaldia núm. 
2018/283 

18/07/2018 Devolució aval permís obres 21/2017 

D.Alcaldia núm. 
2018/284 

18/07/2018 Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE I INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS SECTORIALS A 
FOLGUEROLES” 

D.Alcaldia núm. 
2018/285 

20/07/2018 Llicència d’ús privtiu terrassa Pl. Verdaguer, 3 d’agost a octubre 

D.Alcaldia núm. 
2018/286 

20/07/2018 Llicència urbanística per obres de millores necessàries per al correcte 
manteniment de la xarxa GLP existent 

D.Alcaldia núm. 
2018/287 

20/07/2018 Modificar la dedicació de l’horari setmanal de la contractació laboral 
temporal, jornada parcial, de la dinamitzadora juvenil, durant el període 
comprès entre els dies 2 a 15 de juliol de 2018 a jornada complerta, per 
tal de participar en el projecte juvenil “Operació anti sofà”. 

D.Alcaldia núm. 
2018/288 

23/07/2018 Assabentat obres per pintar parets laterals de la casa al c. Guilleries, 22 

D.Alcaldia núm. 
2018/289 

23/07/2018 Assabentat obres per per una marquesina a la Pl. Verdaguer, 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/290 

23/07/2018 Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament de la subvenció 
nominativa al Club Patí Folgueroles per adquisició de material  

D.Alcaldia núm. 
2018/291 

23/07/2018 Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament de la subvenció 
nominativa a l’APA Folgueroles pel desplaçament al campionat 
d’Espanya 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/292 

27/07/2018 Iniciar expedient responsabilitat patrimonial (expedient 1/2018). 

D.Alcaldia núm. 
2018/293 

31/07/2018 Decret de factures corresponents al mes de Juliol 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/294 

31/07/2018 Decret de factures anul.lades corresponents al mes de Juliol 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/295 

01/08/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró municipal 
d’habitants del mes de juliol de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/296 

02/08/2018 Aprovar la contractació mitjançant el procediment de contracte menor 
per la substitució il·luminació existent del Pavelló Municipal per LED 

D.Alcaldia núm. 
2018/297 

02/08/2018 Conformar el pagament abonat prèviament a la justificació, de la 
subvenció nominativa atorgada al Club Futbol Folgueroles i aprovar el 
reconeixement de l’obligació per la part pendent d’abonar 

D.Alcaldia núm. 
2018/298 

13/08/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 
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D.Alcaldia núm. 
2018/299 

13/08/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la Matrícula  de la 
prestació del servei d’escola bressol municipal corresponent al curs 2018-
2019 

D.Alcaldia núm. 
2018/300 

13/08/2018 Decret de factures corresponents al mes de Agost 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/301 

13/08/2018 Concessió targeta d’aparcament per a persones amb disminució. 

D.Alcaldia núm. 
2018/302 

21/08/2018 Iniciar expedient per la contractació de l’obra del CAMI DE 
FOLGUEROLES A L’ERMITA DE SANT FRANCESC 

D.Alcaldia núm. 
2018/303 

21/08/2018 Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL DE 
FOLGUEROLES” 

D.Alcaldia núm. 
2018/304 

21/08/2018 Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona pel recurs de Gestió 
digital de la despesa 

D.Alcaldia núm. 
2018/305 

21/08/2018 Explotació bar camp de futbol temporada 2018-2019 

D.Alcaldia núm. 
2018/306 

22/08/2018 Arxiu expedient ordre execució nínxol de connexió gas propà al c. 
Agudes, 28 

D.Alcaldia núm. 
2018/307 

22/08/2018 Assabentat primera ocupació edifici bifamiliar C. Onze de setembre, 101 

D.Alcaldia núm. 
2018/308 

22/08/2018 Llicència d’ús privatiu centre cultural per classes de ioga 

D.Alcaldia núm. 
2018/309 

22/08/2018 Llicència d’ús privatiu centre cultural per classes de pilates 

D.Alcaldia núm. 
2018/310 

22/08/2018 Llicència d’ús privatiu centre cultural per classes de ioga 

D.Alcaldia núm. 
2018/311 

24/08/2018 Aprovar expedient de contractació per adjudicar les obres del Projecte 
per la sectorització de la xarxa d’aigua potable del municipi de 
Folgueroles, plecs de clàusules administratives i obertura procediment 

D.Alcaldia núm. 
2018/312 

24/08/2018 Convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva per 
activitats educatives, culturals, recreatives i esportives, any 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/313 

24/08/2018 Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, 
pel període 2016-2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/314 

24/08/2018 Sol·licitud pròrroga execució i justificació subvenció “Sectorització de la 
xarxa d’aigua potable i instal·lació de comptadors sectorials” 

D.Alcaldia núm. 
2018/315 

24/08/2018 Atorgament llicència urbanística per instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum a la granja Puigsec. 

D.Alcaldia núm. 
2018/316 

24/08/2018 Atorgament llicència urbanística per construcció piscina al c. Josep M. 
Casacuberta, 58 

D.Alcaldia núm. 
2018/317 

24/08/2018 Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació, per adjudicar les obres 
del “Projecte per a la millora de l’enllumenat del camp de futbol de 
Folgueroles” i els plecs de clàusules administratives 

D.Alcaldia núm. 
2018/318 

24/08/2018 Concessió targeta d’aparcament per a persones amb disminució 

D.Alcaldia núm. 
2018/319 

24/08/2018 Llicència d’ús privatiu per posar una creperia durant els dies de la festa 
major. 

D.Alcaldia núm. 
2018/320 

24/08/2018 Incoació expedient ordre d’execució per manteniment de les cunetes del 
camí de l’Arumí. 
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2. INFORMACIO SEMESTRAL EXECUCIÓ PRESSUPOST 
 
En compliment de l'establert a la base 59, informació periòdica al Ple de la Corporació i de 
conformitat amb l’article 207 del RDL 2/2004, Reguladora de les Hisendes Locals, la 
intervenció de l'Ajuntament remetrà al Ple, per  conducte de la Presidència, informació de 
l'execució dels Pressupostos i del moviment de la tresoreria per a operacions 
pressupostàries independent i auxiliars del Pressupost i de la seva situació, en els terminis i 
amb la periodicitat que el Ple estableixi. Quan no s’hagi fixat altra periodicitat, aquesta serà 
semestral i es presentarà en un dels primers plens ordinaris que se celebrin amb 
posterioritat a la finalització del semestre. Sent la informació corresponent al primer 
semestre del 2018, la que es transcriu a continuació: 
 
ESTAT EXECUCIO PRESSUPOST 01/01/2108 FINS 30/06/2018: 
 

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicialsModificacionsPrevisions definitivesDrets nets Ingressos realitzatsDevolucions d´ingressosRecaptació líquidaPendent de cobr.Estat d´execució

CAPÍTOL

1 Impostos directes. 892.000,00 892.000,00 848.771,43 384.535,84 6.746,73 377.789,11 470.982,32 -43.228,57

2 Impostos indirectes. 40.000,00 40.000,00 5.618,56 5.618,56 5.618,56 -34.381,44

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 338.250,00 338.250,00 259.958,05 106.691,41 363,77 106.327,64 153.630,41 -78.291,95

4 Transferència corrents. 792.918,40 792.918,40 666.330,14 288.354,88 288.354,88 377.975,26 -126.588,26

5 Ingressos patrimonials. 46.600,00 46.600,00 18.685,09 7.042,69 7.042,69 11.642,40 -27.914,91

7 Transferències de capital. 572.500,00 1,00 572.501,00 20.505,00 20.505,00 20.505,00 -551.996,00

8 Actius financers. 68.970,00 68.970,00 -68.970,00

Suma total ingressos 2.682.268,40 68.971,00 2.751.239,40 1.819.868,27 812.748,38 7.110,50 805.637,88 1,014,230,39 -931.370,13

PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totalsObligacions reconegudesPag. realitzatsReintegr. de despesesPag. líquids Pendent de pag.Estat d´execució

CAPÍTOL

1 DESPESES DE PERSONAL. 598.086,61 -18.233,25 579.853,36 249.195,90 249.195,90 249.195,90 330.657,46

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.111.552,28 5.451,38 1.117.003,66 504.235,82 465.896,50 465.896,50 38.339,32 612.767,84

3 DESPESES FINANCERES. 830,00 830,00 216,44 216,44 216,44 613,56

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 180.878,00 3.455,00 184.333,00 58.199,18 56.199,18 56.199,18 2.000,00 126.133,82

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 14.045,69 -13.406,38 639,31 639,31

6 INVERSIONS REALS. 756.500,00 91.704,25 848.204,25 47.851,24 39.133,67 39.133,67 8.717,57 800.353,01

9 PASSIUS FINANCERS. 20.375,82 20.375,82 20.375,82 5.375,82 5.375,82 15.000,00

Suma total despeses 2.682.268,40 68.971,00 2.751.239,40 880.074,40 816.017,51 816.017,51 64.056,89 1.871.165,00

 
 
ESTAT TRESORERIA A 30/06/2018: 
 
Ordinal Sdo. 1 gener Sdo. ant. període Ingressos Pag. Saldo Final Cte. PGCP
001 108,07 108,07 5.114,66 5.087,81 134,92 5700
201 542.584,04 542.584,04 1.194.301,24 924.777,34 812.107,94 5711
202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5712
203 218.280,35 218.280,35 15.817,48 227.070,95 7.026,88 5713
204 429.237,56 429.237,56 0,00 10.751,60 418.485,96 5714
901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5570
TOT. 1.190.210,02 1.215.233,38 1.167.687,70 1.237.755,70  
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3. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió, 
encetant-se tot seguit un torn de preguntes i intervencions del públic assistent. De 
tots aquests extrems n'aixeco acta jo, la secretària, que també subscric per donar fe 
de l'acte realitzat.  
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