
                              

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

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2018 
Caràcter: extraordinària  
Data: 13 de novembre de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:12 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Sr. Carles Baronet Aldabó 
Sra. Eulàlia Masoliver Rota 
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. Expedient modificació de crèdit 4/2018 
2. Prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal treballadors Ajuntament de 

Folgueroles 
3. Modificació del contracte de gestió del servei municipal de llar d'infants 
4. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics 
5. Moció suport a la resolució 92/XII del parlament de catalunya 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 4/2018 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, per la senyora Masoliver: 
 
Atès l'expedient de modificació de crèdits dins del pressupost d'aquesta Corporació per 
l'exercici de 2018 incoat per a fer front a diverses despeses que es fa necessàries per al bon 
funcionament dels serveis, atenent a la necessitat d’augmentar la consignació de partides 
per les que l’import previst inicialment es preveu insuficient. 
 
Tenint en compte el que disposa la base 11 d’execució del pressupost municipal, d’acord 
amb allò que preveu l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i articles 35 a 38 del RD 500/1990, quan s’hagi 
de realitzar una despesa per a la qual no existeix crèdit extraordinari, o quan aquest sigui 
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insuficient, caldrà tramitar una modificació de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit, 
segons quin sigui el cas. 
 
Atès que es fa necessari incrementar algunes partides del pressupost de despeses que no 
s’ajusten a les previsions inicialment aprovades i tenint en compte que de conformitat amb el 
que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost, aprovades per la Corporació 
per l’exercici vigent, quan s’hagi d'efectuar una despesa aplicable a una aplicació 
pressupostària, el crèdit de la qual sigui insuficient i resulti possible minorar el crèdit d'altres 
partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total 
de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit, d’acord amb allò 
establert en els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, 40 a 42 del R.D. 500/1990. Les 
transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes a les següents limitacions: 

- No afectaran els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant l’exercici. 
- No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 

transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal. 
- No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 

compromesos procedents de Pressupostos tancats. En aquest cas, s’entendrà 
exclusivament el crèdit incorporat com a romanent i no el crèdit total de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’ha incorporat. 

- No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin 
estat objecte de minoració, excepte que afectin a crèdits de personal. 

 
Donant-se compliment a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera, que en el seu article 3 estableix que l'aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei es realitzarà en un marc d'estabilitat 
pressupostaria, entenent-se per estabilitat pressupostaria de les administracions públiques 
la situació d'equilibri o superàvit estructural. 
 
Vistos els informes d'intervenció i de conformitat amb l’establer als articles 172 a 182 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària número 4/2018 de suplement de 
crèdit mitjançant anul.lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del 
Pressupost en les que es rebaixen en la mateixa quantia sense pertorbació del respectiu 
servei, que es detalla a continuació: 
 

Aplicació 
Pressup. 

 
Descripció 

Crèdit 
inicial 

Suplement 
crèdit 

Baixes  
crèdits 

Crèdit 
Definitiu 

312 21200 CONSERV.CONSULTORI MÈDIC 1.500,00 5.000,00  6.500,00 
3231 21200 CONSERV.LLAR D’INFANTS 2.000,00 6.000,00  8.000,00 
3420 21200 CONSERV. EDIFICI ESPORTIU 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 2.000,00 4.000,00  6.000,00 

3230 21300 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I 
EQUIPS-CEIP MN. CINTO 5.300,00 3.000,00  8.300,00 

3421 21300  MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I 
EQUIPS.CAMP DE FUTBOL 4.000,00 1.000,00  5.000,00 

3422 21300 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I 
EQUIPS, PISCINES 5.850,00 13.500,00  19.350,00 

2310 22100  SUBM.ELÈCTRIC CASAL AVIS 4.500,00 3.000,00  7.500,00 
3230 22103 SUBMINISTRAMENT BIOMASSA-CEIP 

MN. CINTO 7.000,00 3.000,00  10.000,00 
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3420 22103 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE-
PAVELLÓ POLIESPORTIU 3.500,00 5.000,00  8.500,00 

163 22400  PRIMES D’ASSEGURANCES 1.000,00 800,00  1.800,00 
164 48002  SERVEIS FUNERARIS PEL VEÏNAT 18.000,00 4.200,00  22.200,00 
920 62301 INSTAL.LACIONS I EQUIPS 

D’ADMINISTRACIÓ 2.000,00 3.000,00  5.000,00 

920 15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL 
FUNCIONARI 13.000,00  13.000,00 0,00 

9201 16000 SEGURETAT SOCIAL-LABORAL 
SERVEIS 35.712,00  13.500,00 22.212.00 

3422 62200 REFORMES EDIFICI PISCINES 3.000,00  3.000,00 0,00 
3421 62303  MATERIAL ESPORTIU –CAMP DE 

FUTBOL 2.000,00  2.000,00 0,00 

171 62500  MOBILIARI I ESTRIS PARCS 
INFANTILS 2.500,00  2.000,00 500,00 

338 62500 MOBILIARI I ESTRIS SERVEIS 8.000,00  8.000,00 0,00 
165 63303  REPOSICIO QUADRE I LLUMS 

ENLLUMENAT PÚBLIC 30.000,00  10.000,00 20.000,00 

 Total 150.862,00 51.500,00 51.500,00 150.862,00 
 
Segon.- Sotmetre l'acord a informació pública pel termini de quinze dies hàbils durant els 
quals els interessats podran interposar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Determinar que aquest acord restarà aprovat definitivament, sense necessitat de 
cap altre tràmit, en el cas de que no es produeixin reclamacions en el termini d'informació 
pública.   
 
B. INTERVENCIONS 
 
La senyora Masoliver comenta que es fa necessari incrementar algunes partides del 
pressupost inicial, hi ha partides que han quedat curtes i n’hi ha d’altres que sobrarà i al ser 
de diferent grup de funció no tenen vinculació jurídica, per aquest motiu es fa aquest 
expedient que ha de ser aprovat pel Ple. 
 
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. PRESTACIÓ ECONÒMICA EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 

 
Atès que en el BOE núm. 161 de data 4 de juliol de 2018 ha estat publicada la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al any 2018, que en la seva 
Disposició addicional 54, regula la prestació econòmic en la situació de incapacitat temporal 
del personal al servei de les Administracions Públiques i organismes i entitats públiques que 
depenent de les mateixes. 
 
Tenint en compte que es preveu que cada administració pública pot determinar, prèvia 
negociació col·lectiva, les retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels 
organismes i entitats públiques dependents, en situació d'incapacitat temporal i en el cas del 
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personal funcionari al qual se li ha expedit llicència per malaltia, poden establir, respecte al 
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i al personal estatutari i 
laboral, un complement retributiu des del primer dia d'incapacitat temporal que, sumat a la 
prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del cent per cent 
de les seves retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal.  
I que per al període de temps en què ja s'apliqui el subsidi per incapacitat temporal, 
s’aplicarà el que preveu la seva actual normativa reguladora. 
 
Atès que en data 16 d’octubre de 2018 es va negociar amb el representant legal dels 
treballadors de l’Ajuntament, arribant a un acord entre ambdues parts per la prestació 
econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ajuntament de 
Folgueroles; es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aplicar un complement retributiu des del primer dia d’incapacitat laboral (IT) que, 
sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi fins un màxim del 100 
per cent les retribucions fixes del mes d’inici de la IT per a tots els empleats públics de 
l’Ajuntament de Folgueroles, que s’aplicarà a les incapacitats laborals que s’iniciïn a partir de 
l’adopció del present acord, deixant sense efecte altres acords vigents. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que d’acord amb la Llei de pressupostos de l’Estat es va citar al 
representant dels treballadors de l’Ajuntament per negociar i es va acordar que en els 
supòsits d’incapacitat temporal des del primer dia l’Ajuntament pagaria als treballadors el 
cent per cent de la retribució. 
 
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. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR 
INFANTS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que en la documentació presentada per la Llar d’Infant El Patufet SCCP, 
concessionària del contracte de gestió del servei de la llar d’infants municipal de 
Folgueroles, s’acredita un cost del servei per al curs 208-2019 superior a la retribució que 
obtindria de l’Ajuntament si s’apliqués sobre la part fixa d’aquesta la fórmula de revisió 
prevista a l’apartat 1 de la clàusula 7 del Plec de Clàusules administratives particulars del 
contracte. 
 
Atès que les causes d’aquesta insuficiència són la situació de pèrdues en el compte de 
resultats del curs 2017-2018, segons comptes presentats pel concessionari i que s’adjunten, 
el curs 2017-2018 es va tancar amb pèrdues per valor de 6.351,72 euros, que es justifica 
per un increment en el cost del personal, per els imprevistos i incidències en contractacions, 
en concret les incorporacions posteriors mitjançant contracte de substitució per baixa d’una 
treballadora de la plantilla (maternitat i baixes comunes) i d’altre banda, les despeses 
extraordinàries per poder cobrir les fenies i horaris per part de la resta de treballadores. 
 



                              

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

Atès que pel curs 218-2019 s’ha mantingut una matrícula similar a la de l’anterior curs 
escolar. I les despeses que es preveuen pel curs actual no preveuen un increment retributiu 
del personal, si una partida de reforç de 2.000,00 euros, per cobrir baixes i dona suport a les 
educadores. I la resta de partides mantenen el mateix nivell que l’exercici anterior. 
 
Atès que el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte, atorgat el 22 d’agost 
de 2005 i prorrogat el 26 de febrer de 2010, només contempla una revisió del mateix amb 
criteris d’aplicació automàtica per actualitzar el preu inicial, 
 
Atès que les modificacions només es poden acollir a allò que  disposa l’apartat 3r. de la 
clàusula 7ena. del Plec, que diu: “Si qualsevol de les parts contractants considera que les 
variacions reals (...)representen un diferencial superior, en més o en menys, al 20% dels 
índexs aplicats, es tramitarà un expedient contradictori, amb intervenció d’ambdues parts i 
aportació dels corresponents elements provatoris, que serà resolt pel Ple de l’Ajuntament” , i 
que concorda amb els articles 259.3 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya –Dleg. 2/2003, i  249.b) i  250.2.b) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals –D 179/1995-, 
 
Atès que s’ha seguit el procediment assenyalat a l’art. 240 del Decret 179/1995 i que la 
Intervenció ha formulat la proposta definitiva de costos i retribució del servei, la qual ha estat 
sol.licitada pel contractista, per la qual cosa no es necessària la seva audiència, i que la 
Secretaria-Intervenció ha emès l’informe preceptiu, favorable a la proposta de modificació 
del contracte. 
 
Atès, doncs, que es donen les raons d’interès públic que han modificat el servei: disminució 
continuada i substancial de la matrícula, que va portar a disminuir el preu i tenint en compte 
que aquests últims anys s’ha consolidat en número d’alumnes matriculats s’ha de reforçar el 
personal per cobrir el servei amb garanties i complint les ratis que fixa la normativa.  
 
Atès que s’ha renunciat a la revisió de la part variable de la retribució del contracte, servei de 
menjador. 
 
Atès allò disposat als articles 259, 274 i 275 del text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (DL 2/2003);  240, 244, 249, 250 i 251 i 280 del reglament d’Activitats, 
Obres i Serveis dels Ens Locals (D. 179/1995, de 13 de juny), i 89, 105 a 108 i 275 i ss. del 
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
 
Atès que, segons allò previst al contracte de la concessió, les revisions dels preus de la 
mateixa tindran efectes des del dia 1 de setembre de cada any; es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar que concorre la raó d’interès públic de necessitat d’adaptar els costos i la 
retribució del servei municipal de llar d’infants per assolir l’equilibri econòmic del contracte 
del servei de la llar d’infants municipal de Folgueroles. 
 
Segon.- Acceptar els càlculs econòmics que garanteixen l’equilibri del contracte de gestió 
del servei de llar d’infants municipal de Folgueroles, reflectits en la proposta de la Intervenció 
que consta a l’expedient i modificar el mateix pel que fa a la retribució fixa establerta, fixant 
aquesta en la quantitat de 196.500,00 € (cent noranta-sis mil cinc-cents euros). 
 
Tercer.- Mantenir la part variable de la retribució del servei en la quantitat actualment fixada 
de 5,24 € (cinc euros i vint-i-quatre cèntims) per àpat efectivament servit. 
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Quart.-  La nova retribució del servei tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Cinquè.- Minorar la garantia definitiva constituïda fins al 4% de la nova part fixa dels 
9.262,71 € actuals a 7.860,00 € (set mil vuit-cents seixanta euros), retornant l’import de 
582,71 €, ingressat en metàl·lic i comunicar al contractista que ha de presentar un aval per 
l’import corresponent per substituir l’existent. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Llar d’Infants El Patufet,SCCL, indicant-li que posa fi a 
la via administrativa i és immediatament executiu i convocar-lo per tal que signi la 
corresponent addenda  de modificació del contracte de la concessió.  
 
Setè.- Facultar tan àmpliament com calgui al senyor Alcalde per a la signatura de l’addenda 
de modificació del contracte i per a tots els altres actes necessaris per a l’executivitat del 
present acord . 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que van venir les directores de la llar d’infants i van presentar 
uns números amb un situació de pèrdues en el compte de resultats del curs 2017-2018. 
Aplicant la formula de revisió del contracte no hi ha prou per arribar a cobrir aquest dèficit i el 
que es proposa és una modificació del contracte per mantenir l’equilibri econòmic-financer, 
d’acord amb el que consta en el punt desè del informe de secretària, amb un pagament 
anual per aquest curs de 196.500,00 €, que suposa un increment respecte al curs anterior 
de 9.457,92 €. 
 
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. MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, per la senyora Casadevall: 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, 
més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de 
forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut 
per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat 
repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar 
la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a 
decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol 
iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per 
intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia. 
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi 
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Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 
Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, 
Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van 
haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el 
judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, 
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on 
l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat 
espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, 
i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de la 
justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la 
situació catalana. 
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes 
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar 
veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se 
democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
  
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Folgueroles, proposa l’adopció dels següents 
acords: 
  
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de 
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. 
  
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i 
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
  
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de 
la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els 
actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
  
Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn 
de les persones exiliades.  
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Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per 
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones 
exiliades. 
  
Sisè.- 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). També a l’ACM i a l’AMI. 

 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que el punt número 4 i 5 són dues mocions, que es presenten 
per tots els grups municipals i degut al seu contingut i la transcendència de les mateixes, 
s’ha arribat a l’acord que una de les mocions la llegirà el grup d’esquerra republicana i l’altra 
l’equip de govern. 
 
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. MOCIÓ SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Bové: 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del 
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència. L’Ajuntament de Folgueroles vol ratificar el seu acord amb aquesta Resolució i 
en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el 
següent: 
 

II. Institucions i administracions  

 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats 
fonamentals:  

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la 
lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes 
repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 
de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la 
política i la violència exercida contra els drets fonamentals.  

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la 
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.  

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el 
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 
d’octubre de 2017.  

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.  

 
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Folgueroles proposa l’adopció 
dels següents acords:  
 



                              

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

Primer.- Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre 
de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.  
 
Segon.- Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real 
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
No n’hi ha cap. 
 
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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