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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 3/2018 
Caràcter: extraordinària  
Data: 8 de maig de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:06 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 
 

1. Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el consorci administració oberta 
electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació de les administracions públiques. 

2. Aprovació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal 
d’estiu-casal joves i modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

3. Aprovació reglament d’Honors, distincions i Protocol de l’Ajuntament de Folgueroles 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE 
CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT 
DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
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Atès el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions 
Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions públiques, signat a Barcelona el 22 d’octubre de 2006. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer 
efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l’Administració de la 
Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de 
Catalunya que s’adhereixen a aquest conveni. 
 
Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Folgueroles adherir-se a l’esmentat conveni, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Folgueroles al Conveni marc de col·laboració 
entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques. 
 
Segon.- Nomenar a l’Alcalde de l’Ajuntament com a interlocutor únic de l’entitat davant el 
Consorci AOC. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a l’execució 
del present acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya a través de 
la plataforma EACAT. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que la Diputació de Barcelona ha triat el nostre Ajuntament dins 
un pla pilot per a la implementació del nou gestor d’expedients i un dels requisits que 
necessitem es aprovar aquest conveni per tenir l’Administració oberta. 
 
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. 
 
 

2. APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU-CASAL JOVES I MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.  
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 

 
Atès que es vol posar en marxa un Casal de Joves aquest estiu per donar cobertura a un 
tram de població, els joves entre 12 i 17 anys, que no tenen cap oferta al municipi per fer 
activitats durant el període d’estiu, es fa necessari aprovar la corresponent Ordenança Fiscal 
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per finançar el mateix. Així mateix es vol modificar la tarifa de les parades del mercat 
setmanal per afavorir la seva continuïtat. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Vist el informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat 
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú 
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposa, l’import de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, l’informe de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
l’ordenança fiscal que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
 

Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 
Segon.- Imposar la taxa per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa 
que a continuació es relaciona: 

 
Ordenança fiscal núm. 28 Taxa per la prestació del servei de Casal d’Estiu-Casal Jove 

 
Tercer.- L’acord definitiu d’aprovació de l’ordenança fiscal per a l’exercici 2018, així com el 
text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.folgueroles.cat) els anteriors acords provisionals, així com el text complet de 
l’ordenança fiscal aprovada de nou, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que per una banda es tracta de regular una taxa pel servei de 
casal d’estiu, casal joves, que és un nou servei que s’ofereix als joves del municipi que 
tenen aproximadament l’edat d’ESO. S’havia demanat des de fa uns dos anys a 
l’Ajuntament que fes un camp de treball, com esta fent a Calldetenes i Sant Julia i es que 
s’ha fet es adaptar com un casal d’estiu de pluriactivitat, hi haurà activitats diverses, des de 
fer espeleologia, fer bivac nocturn a Sau, anar a fer escalada, fer activitats d’esports amb 
valors i voluntariat amb determinats equipaments municipals. S’havia de regular la taxa fiscal 
reguladora de la prestació del servei que s’ha fixat en 30 euros per setmana, preveien pels 
nens que estiguin en risc d’exclusió social, per tal que puguin accedir al casal, una quota 
reduïda de 10 euros a la setmana.  
I per altra banda es modifica l’ordenança fiscal en relació al mercat setmanal que estava 
computat per metres quadrats d’ocupació i sortien unes taxes que els paradistes no podien 
assumir i s’han ajustat d’una altra manera per tal que continuïn pagant el mateix que el que 
venien pagant fins ara. 
 
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. 
 
 

3. APROVACIÓ REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I PROTOCOL DE 
L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que l’Ajuntament de Folgueroles vol poder concedir honors, distincions i nomenaments 
honorífics encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats i circumstàncies de 
persones o entitats que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi 
del municipi, o que les seves accions tinguin repercussions especialment beneficioses per 
als ciutadans del municipi de Folgueroles.  
 
Atès que d’acord amb el que regula l’article 189 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals, les corporacions locals poden acordar la creació de medalles, emblemes, 
condecoracions i altres distintius honorífics, a fi de premiar especials mereixements, 
beneficis o serveis extraordinaris, això com acordar nomenaments de fills predilectes i 
adoptius i de membres honoraris de la corporació, atenen els mèrits, qualitats i 

http://www.folgueroles.cat/
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circumstàncies singulars de persones o entitats, que es recolliran en l’expedient que 
s’instruirà als efectes oportuns.  
 
Atès que l’article 191 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals regula que els 
requisits i tràmits necessaris per a la concessió dels honor i distincions es determinaran en 
un Reglament especial. 
 
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans i de 
les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i de reglaments, tal com reconeixen, de 
forma genèrica, els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en aquest àmbit concret com els hi reconeix 
l'esmentat article 7 del RDL 339/1990. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació i modificació de les ordenances municipals 
implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual 
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i el seu estudi per una comissió 
informativa; l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’Honors, distincions i Protocol de l’Ajuntament 
de Folgueroles, segons el següent redactat: 
 

REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
FOLGUEROLES 
 
CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
 
Article 1. És objecte del present Reglament la regulació del protocol, el cerimonial, els honors 
i les distincions en l’àmbit de l’Ajuntament de Folgueroles. 
 
Article 2. A efectes de la normativa present es delimiten els següents conceptes: 
 

Protocol: És l'ordenament i aplicació sistemàtica de les normes de cortesia en les 
relacions oficials entre les institucions i les autoritats del municipi. Reconeix els 
privilegis i les precedències de les autoritats en els actes oficials i el seu tractament. 
El seu objectiu es donar dignitat als actes públics. 
 
Cerimonial: És el conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d'un acte 
oficial. I formen part els símbols o distintius de les autoritats municipals que, per raó 
del seu càrrec els correspon portar en determinats actes. També hi formen part 
aquells elements decoratius que porten els macers i/o funcionaris municipals, i aquells 
que serveixen per engalanar els edificis consistorials en actes o diades importants. El 
seu objectiu és donar solemnitat als actes públics. 
 
Honors i distincions: Són les atribucions de dignitat conferides a títol de 
reconeixement, a persona natural o jurídica, per raó dels seus mèrits. 

 
CAPÍTOL II 
Del Protocol i cerimonial 
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Article 3. El protocol s’aplica en els actes organitzats per l’Ajuntament de Folgueroles i regula 
el cerimonial relatiu als actes públics, la presidència, la precedència de les autoritats 
corporatives i la prelació dels seus assistents. 
 
Article 4. Resten fora d’aplicació del present Reglament els actes on participen autoritats 
estatals o autonòmiques, que es regiran segons la normativa vigent. 
 
Article 5. Els actes públics, a efectes reglamentaris, es classifiquen en:  

a) Actes oficials de caràcter general 
b) Actes oficials de caràcter especial 

 
Els actes oficials de caràcter general són aquells que, organitzats per les Autoritats 
competents, tenen lloc amb motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments i que 
podran ser solemnes. 
 
Els actes oficials de caràcter especial són els organitzats per determinades institucions, 
organismes o autoritats amb motius directament relacionats amb serveis i competències d’un 
àmbit determinat. 
 
Article 6. La precedència entre els membres de la Corporació serà la següent: 

• Alcalde 
• Membres del Govern Municipal 
 
• Presidents o Portaveus dels Grups Municipals 
• Altres regidors/es 

 
Article 7. La presidència de l’acte és unipersonal i correspon a l’Alcalde, llevat que per 
assistència d’autoritats estatals o autonòmiques sigui a aquestes a qui correspongui, segons 
la normativa vigent. 
 
L’Alcalde podrà cedir la presidència i, en el seu cas, organitzar una presidència honorífica, 
quan per raó de respecte, jerarquia o rang ho tingui per convenient. 
 
L’ordre dels membres de la Corporació no s’alterarà fins i tot quan l’acte sigui de la 
competència d’un d’ells, excepció feta quan un membre d’aquesta Corporació intervé en l’acte 
i forma part de la presidència de la mesa. 
 
Article 8. L’assistència d’alts càrrecs de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, així com 
d’altres comunitats autònomes i entitats locals, o dels seus representants, seguirà la prelació 
de la normativa vigent. 
 
Es procedirà d’igual manera en el cas de convidats il·lustres, els quals tindran un tracte de 
preferència. 
 
Article 9. En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de caràcter general 
i/o solemne, els membres de l’Ajuntament podran portar els símbols o distintius inherents a la 
seva autoritat. 
 
Aquests distintius els seran lliurats acabat el Ple de Constitució de l’Ajuntament i elecció 
d’Alcalde. 

• Correspon a l’Alcalde: bastó de comandament. 
• Correspon a les regidores i regidors: l’escut de la ciutat. 

 
Article 10. En els actes generals de caràcter solemne i actes de caràcter especial, es 
col·locaran els domassos i altres elements que contribueixen al caràcter solemne de l’acte. 
 
CAPÍTOL III 
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Dels honors i les distincions 
 
Article 11. 
1. Els honors i distincions que l’Ajuntament de Folgueroles podrà atorgar, com a 
reconeixement de mèrits civils, vincles o circumstàncies especials o de serveis singulars al 
municipi, seran els següents: 

a) Títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte 
b) Títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu 
c) Agermanament 
d) Escut Insígnia 

 
2. Els títols contemplats en l’article 11 a) i b) es podran atorgar a persones vives o a títol 
pòstum. 
 
SECCIÓ PRIMERA 
Dels títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte i de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu 
 
Article 12. La concessió del títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte del municipi de 
Folgueroles és la categoria més gran entre les distincions i només pot recaure en persones 
amb residència al municipi de Folgueroles durant un mínim de 20 anys, la trajectòria personal 
i/o professional de les quals mereixi el reconeixement i l’agraïment oficial, en tant que hagin 
prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o cap a la col·lectivitat. 
 
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un diploma. 
 
Article 13. La concessió del títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu podrà recaure en persones 
que hagin tingut una trajectòria personal i/o professional que mereixi el reconeixement i 
l’agraïment oficial per haver prestat serveis meritoris vers els vilatans de Folgueroles de forma 
plenament demostrable. 
 
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un diploma. 
 
Article 14. Els títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte o de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu seran 
vitalicis, si bé estaran supeditats al què disposa l’article 25. 
 
Article 15. 
1. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Presidència de la 
Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es farà el lliurament solemne del diploma i la 
insígnia que acreditin la distinció a la persona premiada. 
 
2. El diploma haurà de fer esment als mereixements que justifiquin la concessió i hi haurà de 
constar l’escut del municipi i la inscripció de Filla Predilecta o Fill Predilecte o Filla Adoptiva o 
Fill Adoptiu, segons correspongui. 
 
SECCIÓ SEGONA 
D’Agermanaments 
 
Article 16. L’agermanament serà el títol concedit a ciutats i municipis, tant de l’Estat com de 
l’estranger, per raó de vincles comuns, afinitats i relacions preferencials. 
 
L’agermanament es realitzarà per acord de Ple. 
 
SECCIÓ TERCERA 
Altres Distincions: Escut Insígnia 
 
Article 17. L’Escut Insígnia es lliurarà als electes municipals en el moment de la constitució 
de la Corporació i serà portat en l’exercici ordinari del càrrec. 
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CAPÍTOL IV 
Del procediment de concessió d’Honors i Distincions 
 
Article 18. 
1. La concessió de qualsevol dels honors a que es refereix aquest reglament es realitzarà 
seguint, en tot moment, el procediment administratiu establert en aquest capítol i requerirà la 
instrucció prèvia de l'expedient oportú, que serveixi per tal de determinar els mèrits o 
circumstàncies que aconsellin aquella concessió. 
 
2. L'inici de la instrucció de l'expedient, podrà efectuar-se per decisió de L'Alcaldia-
Presidència, per sol·licitud d'una tercera part dels membres de la Corporació o a instància 
d'entitats, associacions o col·lectius mitjançant sol·licitud motivada. 
 
3. Per incoar el procediment de concessió de tots els honors i distincions, caldrà preparar una 
biografia detallada de la persona, amb una valoració dels mèrits que justifiquin la concessió 
de la distinció corresponent. Si la candidatura és presentada per iniciativa ciutadana, caldrà 
comptar amb l’adhesió d’almenys tres entitats o institucions de reconegut prestigi del municipi.  
 
Article 19. 
1. La iniciació de l'expedient es farà per Decret de L'Alcalde-president, qui designarà entre els 
Regidors, un Instructor, que s'ocuparà de la tramitació de l'expedient, i un secretari, que serà 
un funcionari municipal. D'aquest Decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació 
Municipal en la propera sessió que se celebri. 
 
2. L'instructor practicarà totes les diligències que estimi necessàries per tal d'investigar els 
mèrits del proposat, sol·licitant informes i rebent declaració de quantes persones o 
representants d'entitats puguin subministrar dades, antecedents o referències que condueixin 
a l'esclariment d'aquells. Així mateix haurà de realitzar totes les accions necessàries tendents 
a l'acreditació de l'actitud cívica del proposat. 
 
3. Acabada la pràctica de totes les diligències acordades, l'instructor formularà proposta 
motivada, que passarà a l'Alcaldia Presidència. 
 
4. L'Alcaldia Presidència, a la vista de l'expedient, podrà acordar l'ampliació de diligències o 
acceptar plenament l'informe, i en aquest cas elaborar la proposta corresponent per sotmetre 
al Ple de la Corporació per tal que acordi el que estimi procedent, en la forma que es disposa 
en aquest Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el termini més 
breu possible, i en cap cas superaran els 30 dies. 
 
Article 20. Els honors i les distincions són atorgats a títol individual i intransferible, i no donen 
dret a cap tipus de percepció econòmica. 
 
Article 21. Es reserva al Ple de l’Ajuntament la competència per a l’atorgament dels títols de 
Filla Predilecta o Fill Predilecte, Filla Adoptiva o Fill Adoptiu i l’Agermanament, mitjançant les 
actuacions administratives assenyalades. L’adopció de l’acord requereix la conformitat de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Article 22. Correspon a l’Alcalde decidir el lliurament de l’Escut Insígnia, del qual donarà 
coneixement a la Corporació, sense que sigui necessària la tramitació d’expedient previ. 
 
Article 23. El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se celebrarà en acte 
públic i s’acompanyarà dels guardons i dels documents acreditatius complementaris. 
 
Article 24. Les distincions, siguin de caràcter individual o col·lectiu, només podran concedir-
se una sola vegada a favor de la mateixa persona física o jurídica. 
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CAPÍTOL V 
De la revocació dels Honors 
 
Article 25. L’Ajuntament de Folgueroles, podrà revocar els honors i distincions concedits 
quan la persona receptora incorri en qualsevol causa que comporti la indignitat o el demèrit. 
 
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient on quedin degudament justificades les 
causes que la fonamentin i el posterior acord del Ple. 
 
CAPÍTOL VI 
Del Llibre de registre d’Honors i Distincions 
 
Article 26. El llibre de registre d’Honors i Distincions contindrà tantes seccions com tipus de 
distincions es regulen en el present reglament. 
 
La Secretaria General de l’Ajuntament serà l’òrgan que tindrà encomanada la custòdia de 
l’esmentat llibre, on seran inscrites les concessions per ordre cronològic amb un extracte de 
l’acord o resolució d’atorgament. Igualment caldrà anotar, en cas de revocació, la cancel·lació 
corresponent. 
 
CAPÍTOL VII 
Dels Tractaments 
 
Article 27. L’Alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles ostenta el tractament d’Il·lustríssim 
Senyor. La resta de membres de la Corporació ostenten el tractament de Senyor o Senyora. 
 
CAPÍTOL VIII 
Presa de possessió de l’Alcalde i de l’Excel·lentíssima 
Corporació 
 
Article 28. La presa de possessió de l’Alcalde, dels membres de la corporació, així com la 
substitució d’algun membre de la mateixa es farà d’acord amb la legislació vigent. 
 
CAPÍTOL IX 
Del llibre d’Honor 
 
Article 29. L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Honor, on podran signar les personalitats més 
importants que visitin la Casa Consistorial. 
 
Disposició final. 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovat definitivament, s’hagi 
publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut 
el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local. 

 
Segon.- Sotmetre l’esmentat acord 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 en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
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 es considerarà definitivament 
aprovat sense necessitat de fer cap més tràmit ni acord. 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2016 l’Ajuntament va subscriure amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un conveni de col·laboració 
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per a la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR), a 
Folgueroles, 
 
Atès que aquest conveni al pacte sisè preveu que la seva vigència serà de l’1 de gener fins 
el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar amb pròrrogues expresses per anys 
successius fins a l’any 2021 per acord d’ambdues parts. 
 
Atès que és del màxim interès de l’Ajuntament de Folgueroles que es pugui continuar oferint 
el Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural, ja que s’ha demostrat essencial 
per als nostres veïns de major edat, que ocupen la totalitat de les seves places. Fent-se 
necessari per poder continuar prestant aquest servei continuar disposant del finançament 
regulat en el conveni esmentat. 
 
Tenint en compte que la instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
estableix que sol·licitud de pròrroga del conveni s’ha d’acordar per l’òrgan superior de 
govern, l’alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni interadministratiu entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Folgueroles de 16 places de servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit 
rural (SAIAR). 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per a la signatura de la pròrroga del conveni assenyalat. 

 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet diu que l’Ajuntament té previst de fer una distinció a una persona que està 
a punt de jubilar-se. A principis de l’any 2007 es va fer fill predilecte a una persona de 
Folgueroles, però mirant els expedient no hi ha aprovat cap reglament d’honors i distincions i 
es fa necessari disposar d’un protocol i un procediment per atorgar aquests premis i 
distincions. S’han consultat diferents models d’altres municipis i es proposa al ple que 
s’aprovi un reglament per regular aquestes distincions, que també servirà per regular 
determinades qüestions en relació al tracte que s’ha de fer als regidors, condecoracions i 
distincions. 
 
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. 
 
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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