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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 8/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 17 de desembre de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:15 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. Antoni González i Martin 
Sr. Josep Camps Boixadera 
Sr. Jesús Padrós Reixach 
 
EXCUSSEN LA SEVA ASSISTENCIA: 
 
Sr. Lluís Joaquim Bové i Navarro 
Sr. Joan Josep Busquiel i Nieto 
 
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 2 
d’octubre de 2018 i Ple extraordinari de 13 de novembre de 2018) 

2. Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Folgueroles per a l'exercici 2019, 
plantilla del personal i annexos. 
 

B) MOCIONS 
 

1.  Moció presos polítics en vaga de fam 
 

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 

1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia des del dia 1 de setembre al 30 de novembre 
de 2018. 
Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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A) PART RESOLUTIVA 

 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(PLE ORDINARI DE 2 D’OCTUBRE DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI DE 13 DE 
NOVEMBRE DE 2018) 
 
Havent-se distribuït als regidors els esborranys de les sessions anteriors corresponent al Ple 
ordinari de 2 d’octubre de 2018 i Ple extraordinari de 13 de novembre 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. APROVACIO DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
PER A L'EXERCICI 2019, PLANTILLA DEL PERSONAL i ANNEXOS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format el 
Pressupost General per a l’exercici de 2019, les seves Bases d’execució i la documentació 
annexa d’acord amb el que disposa l’article 166 del TRLRHL, per trametre’l al Ple de la 
corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.  
 
El pressupost per a l’exercici 2019 no compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
l’objectiu del deute públic definits en els articles 3 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, 
com es desprèn de l’informe d’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària, que 
s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, ja que es preveu una inversió important que es 
financia amb una operació financera. 
 
La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 25 a 28 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 
de juliol. 
 
Vist el pressupost de la Fundació Jacint Verdaguer aprovat pel Patronat de la mateixa en data 3 
de desembre de 2018, classificada com a òrgan depenent de l’Ajuntament de Folgueroles, que 
s’incorpora al pressupost general de l’Ajuntament. 
 
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació, d’acord amb 
els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia i els informes emesos, es proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici del 2019, els 
quals han quedat fixats, en el seu resum per capítols d'ingressos i de despeses, de la forma 
següent: 

 
 

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 2019 
 

INGRESSOS 
 

        
CAPITOL 

CONCEPTE EUROS 

 1. Operacions no financeres  
 1.1 Operacions corrents  
I Impostos directes 886.500,00 
II Impostos indirectes 16.000,00 
III Taxes i altres ingressos 334.800,00 
IV Transferències corrents 756.000,00 
V Ingressos patrimonials 46.100,00 
 1.2 Operacions de capital  

VII Transferències de capital 653.728,24 
 2. Operacions financeres  

IX Variació de passius financers 975.000,00 
 TOTAL 3.668.128,24 

           
 

DESPESES 
                        
 

CAPITOL CONCEPTE EUROS 
 1. Operacions no financeres  
 1.1 Operacions corrents  
I Remuneracions de personal  600.546,27 
II Compra bens corrents i serveis 1.122.489,08 
III Interessos 800,00 
IV Transferències corrents. 177.378,00 
V Fons de contingència i altres imprevistos 30.034,11 
 1.2 Operacions de capital  

VI Inversions reals 1.736.880,78 
 2. Operacions financeres  

IX Variació de passius financers 0,00 
 TOTAL 3.668.128,24 
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PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER 2019 
(Ens classificat com a òrgan depenent de l’Ajuntament de Folgueroles) 

 
INGRESSOS 

 
1. Activitats 21.000,00 
Venda de llibres, entrades i marxandatge 7.000,00  
Serveis de difusió literària 14.000,00  
2. Subvencions i patrocinis 123.000,00 
Aportació ILC 16.000,00  
Aportació Diputació de Barcelona 32.000,00  
Aportació Ajuntament de Folgueroles 12.000,00  
Aportacions privades 50.000,00  
Aportació activitat OPC 10.000,00  
Aportació UVic-UCC 2.000,00  
Altres ingressos 1.000,00  
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 144.000,00 

 
DESPESES 

 
1. Aprovisionaments 14.450,00 
Compra de béns destinats a l’activitat 6.000,00  
Compra d’altres aprovisionaments 5.000,00  
Treballs realitzats per altres entitats 2.000,00  
Equipament informàtic 1.450,00  
2. Despeses per activitat 86.550,00 
Arrendaments i cànons 1.200,00  
Reparació i conservació 3.750,00  
Serveis professionals independents 69.450,00  
Transports 1.000,00  
Primes d’assegurances 900,00  
Serveis bancaris i similars 300,00  
Publicitat i relacions públiques 2.000,00  
Subministraments 3.950,00  
Altres serveis 4.000,00  
3. Despeses de personal  40.000,00 
4. Ajuts i premis 3.000,00 
TOTAL 144.000,00 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Folgueroles, d’acord amb 
la proposta i annex incorporat a l’expedient. Així com de la Fundació Jacint Verdaguer. 
 
 El detall de la plantilla és el que segueix: 
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PLANTILLA  AJUNTAMENT DE 
FOLGUEROLES Grup Places Vacant 

A) PERSONAL FUNCIONARI      

Funcionaris d'habilitació estatal       

     Secretaria-Intervenció A1 1 - 

Escala d'administració general       

     Subescala administrativa C1 1 - 

     Subescala auxiliar administratiu/va C2 2 2 

Escala d'administració especial       

     Subescala tècnica       

          Arquitecte (parcial) A1 1  1 

B) PERSONAL LABORAL FIX       
          Auxiliar administratius/ves  
          (2 places a extinguir) C2 4 - 

          Oficial 2a.  AP 2 2 

          Coordinador de brigada (a extinguir) AP 1 - 

          Treballador brigada (a extinguir) AP 1 - 

          Peó/ona de brigada AP  2 1 

          Conserge AP 1 - 

          Netejador/a AP 4 1 

 
 

 
PLANTILLA  FUNDACIÓ  JACINT 

VERDAGUER Grup Places Vacant 

     Directora  A1 1 1 

 
Quart.-  Aprovar el Pla de subvencions del pressupost corresponent a l’exercici 2019, 
d’acord amb l’annex incorporat a l’expedient. 
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Cinquè.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a 
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que 
considerin oportunes conforme el que preveu l’article 169 del TRLRHL, que de produir-se 
hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació. 
 
Obrir un període d'informació pública de 15 dies hàbils mitjançant edicte al B.O.P. acomplint el 
que disposa l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Expirat 
aquest temps sense que s'hagin produït reclamacions el Pressupost consolidat de l'Ajuntament 
i la plantilla del personal al servei de la Corporació s'entendrà aprovat definitivament i es 
procedirà a la publicació per capítols. 
 
Sisè.-  Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovat el Pressupost General, 
les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2019, i sense més tràmits, es procedirà a 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de cadascun 
del pressupost i de les seves plantilles, entrant en vigor en l’exercici corresponent una vegada 
s’hagi publicat.  
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que hi hagut reunions amb l’equip de l’oposició, esquerra 
republicana i se’ls ha explicar amb detall el pressupost, demana si tenen alguna cosa a 
afegir. 
 
El senyor Camps comenta que per imperatius de calendari avui ens trobem novament 
davant d’un ple on es presenten a aprovació uns nous pressupostos, permeteu-nos però que 
fem notar que si bé hem de tenir cura de les coses quotidianes, el moment és singular, amb 
polítics a l’exili i polítics empresonats alguns d’ells en plena vaga de fam. Entenem que no 
podem desatendré el dia a dia, però de la mateixa manera hem de tenir molt present el 
càstig que els nostres opressors ens fan viure. L’objectiu comú que tenim és poder viure en 
una Catalunya lliure i veure com la República Catalana esdevé una realitat. Qüestionar-nos 
entre nosaltres, els sobiranistes, no és la fórmula correcte, en uns moments tan delicats hem 
de saber anar units, cal que lluitem junts. Bé, en qualsevol cas i tornant a les coses 
quotidianes i més pròpies de l’ordre del dia. El nostre grup es pronuncia favorablement als 
pressupostos presentats, uns pressupostos que preveuen fer realitat un dels projectes més 
ambiciosos que el nostre municipi hagi afrontat mai, esprem que la història ens jutgi 
favorablement. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova amb set vots a favor dels grups municipals d’Independents de 
Folgueroles i Convergència i Unió i una abstenció del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord municipal i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
B) MOCIO  
 
1. MOCIÓ PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM 
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A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Camp: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS “Independents de Folgueroles”, 
“Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)” i “Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)”, 
A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn han iniciat una 
vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés 
al Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
 
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa tant de les seves conviccions 
com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica. 
 
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre 
l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments 
falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un 
procés judicial amb garanties. 
 
Des dels grups municipals “Independents de Folgueroles”, “Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC)” i “Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)” reiterem la nostra 
solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional 
està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com van expressar en Jordi Turull i en Jordi 
Sànchez a l’inici de la vaga, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de 
remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució 
positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets. 
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents 
acords: 
 
Primer.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep 
Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal 
Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara 
presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i 
Internacionals. 
 
Segon.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos polítics 
per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta. 
 
Tercer.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara presentats pels 
presos polítics. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al 
Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat també 
d’aquesta moció al Tribunal Constitucional. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
No n’hi ha cap. 
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C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb nou vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
2. MOCIO PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE UN NOU 
MARC REGULATIU INTEGRAL DE L'ESPAI DEL MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS 
DE TITULARITAT PÚBLICA. 
 
A. RATIFICACIÓ URGÈNCIA MOCIÓ 
 
El senyor Baronet comenta que van venir a l’Ajuntament els representants de l’Associació de 
mares i pares de l’escola CEIP Mn. Cinto per demanar que presentéssim i votéssim al ple una 
moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral 
de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública, aquest títol vol dir que s’està 
preparant una normativa per part de la Generalitat de Catalunya que podria suposar un 
trasbals per la gestió del menjador de l’escola de Folgueroles, que està sota el règim de 
gestió directa per part de les AMPAS, que són les que trien l’empresa que ha de gestionar el 
menjador, però aquesta normativa va més per la idea que sigui o bé el Consell Comarcal o 
una administració pública, això faria perdre el control directe del centre i també perdre el 
model que hem tingut els darrers vint anys, que ha funcionat força bé, encara que hi hagi 
hagut canvis d’empresa. 
 
B. ACORD 
 
La urgència s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb nou vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
C. PRESENTACIÓ PROPOSTA: Pel senyor Baronet 
 
Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de 
l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 
 
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps 
prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha 
abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les 
dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el 
projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres, però en 
què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. 
En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia és més evident. Fins el dia 
d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció 
pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. 
 
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, 
sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés universal i, per tant, 
també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública 
sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de 
qualitat i garantint l’atenció educativa. 
 
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents: 
l'alimentació, els valors humans i la democràcia. 
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L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes de 
proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les productores properes 
al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a l'ecologia. Una 
alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de 
salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l'obesitat, la diabetis o les 
afectacions cardiovasculars, etc. 
 
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol 
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar 
personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la 
tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la 
construcció d’una societat millor. 
 
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat 
educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes 
altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu. 
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa  
 
en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de migdia, sinó que 
simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de 
concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que 
siguin les families del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a 
molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un 
equipament públic). 
 
Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple: 
 
Primer.- Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació 
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de 
debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou 
marc regulatiu integral de l'espai del migdia. 
 
Segon.- Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb 
tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el 
suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del 
menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat 
educativa. 
 
Tercer.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell 
Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del 
representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.  
 
D. INTERVENCIONS 
 
No n’hi ha cap. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb nou vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
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C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 
1. DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 
2018 AL 30 DE NOVEMBRE 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 1 de setembre de 2018 al 30 de setembre 
de 2018, d’acord amb la relació següent: 
 

D.Alcaldia núm. 
2018/321 

05/09/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró 
municipal d’habitants del mes d’agost de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/322 

13/09/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa de prestació 
del servei d’escola bressol municipal corresponent al mes de 
setembrecurs 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/323 

13/09/2018 Concedir una llicència d’assumptes pròpis a treballadora 
laboral, lloc de treball informadora el dia 14 de setembre de 
2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/324 

13/09/2018 Aprovar que el ple ordinari del mes de setembre es celebri el 
dia 2 d’octubre de 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/325 

14/09/2018 Aprovar les línies fonamentals del Pressupost 2019, consolidat 
de l’Ajuntament de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer 

D.Alcaldia núm. 
2018/326 

14/09/2018 Decret de factures corresponents al mes de Agost i setembre 
2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/327 

18/09/2018 Llicència d’ús privatiu per fer classes de ioga al centre cultural 
els dilluns  

D.Alcaldia núm. 
2018/328 

18/09/2018 Llicència d’ús privatiu per instal·lació d’un contenidor d’oli al 
carrer de la Font 

D.Alcaldia núm. 
2018/329 

18/09/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora 
laboral, lloc de treball informadora el dia 24 de setembre de 
2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/330 

21/09/2018 Assabentat obres neteja canal c. Onze de setembre, 5-7 

D.Alcaldia núm. 
2018/331 

21/09/2018 Aprovació de la liquidació i estat de comptes presentat per 
SOREA, S.A. corresponent al 2n trimestre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/332 

21/09/2018 
 

Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora 
laboral, lloc de treball informadora el dia 24 I 25 de setembre 
de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/333 

21/09/2018 Classificació de la proposta presentada per a la contractació 
de les obres del projecte de sectorització de la xarxa d’aigua 
potable i instal.lació de comptadors sectorials de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/334 

25/09/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores 
extraordinàries per serveis realitzats fora de la seva jornada 
normal. 

D.Alcaldia núm. 
2018/335 

25/09/2018 Concedir una bestreta de les seves retribucions, sense interès 
a personal laboral de l’Ajuntament 

D.Alcaldia núm. 
2018/336 

25/09/2018 Arxiu expedient d’ordre d’execució per manteniment de les 
cunetes del camí de l’Arumí 

D.Alcaldia núm. 
2018/337 

25/09/2018 Llicència d’ús privatiu per classes d’activitat física en grup al 
centre cultural 

D.Alcaldia núm. 
2018/338 

25/09/2018 Assabentat comunicació obres de repàs de teulada al c. Nou, 
1 

D.Alcaldia núm. 
2018/339 

25/09/2018 Sol·licitud subvenció a Diputació de Barcelona per programa 
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament 
d’aigua en baixa 2018 
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D.Alcaldia núm. 
2018/340 

25/09/2018 Rectificar l’error material que consta en el Decret 2018/251, en 
la partida pressupostària 

D.Alcaldia núm. 
2018/341 

25/09/2018 Rectificar l’error material de transcripció, que consta en el 
acord de Ple de data 28 de juny de 2018, d’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits número 2/2018, partida 
pressupostària 

D.Alcaldia núm. 
2018/342 

25/09/2018 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, fins el 31 de desembre de 
2019. 

D.Alcaldia núm. 
2018/343 

26/09/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per fer 
classes d’spinning 

D.Alcaldia núm. 
2018/344 

27/09/2018 Convocar sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació, el 
pròxim 2 d’octubre de 2018 a les 20’00 hores, a la sala de 
plens de la corporació 

D.Alcaldia núm. 
2018/345 

28/09/2018 Decret de factures corresponents al mes de setembre 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/346 

28/09/2018 Decret de factures anul.lades corresponents al mes d’Agost i 
setembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/347 

28/09/2018 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al 
padró municipal d’habitants del mes de setembre 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/348 

02/10/2018 Assabentat obres canviar paviment terra i i canviar teules al c. 
Doctor Josep M. Madrenas, 5 

D.Alcaldia núm. 
2018/349 

02/10/2018 Assabentat obres refer terra de la sala menjador del restaurant 
de la Pl. Verdaguer, 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/350 

02/10/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol municipal corresponent al mes de 
setembre 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/351 

02/10/2018 Assabentat obres per fer fosa per posar ascensor al c. de la 
Demunt, 4 

D.Alcaldia núm. 
2018/352 

09/10/2018 Adjudicar a l’empresa SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas SAU, amb CIF núm. A08146367, la 
contractació de les obres d’execució del projecte de 
sectoritzacio de la xarxa d’aigua potable i instal·lació de 
comptadors sectorials de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/353 

09/10/2018 Procedir a la classificació de les propostes presentades per a 
la contractació de l’obra Projecte per a la millora de 
l’enllumenat del camp de futbol de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/354 

09/10/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora 
funcionaria, lloc de treball administrativa, pels dies 15 
d’octubre, 2 i 23 de novembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/355 

09/10/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora 
laboral, lloc de treball auxiliar administrativa, pels diez 11 
d’octubre, 2 i 30 de novembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/356 

11/10/2018 Aprovació modificació  de la concessió del dret funerari sobre 
el nínxol número 287 

D.Alcaldia núm. 
2018/357 

11/10/2018 Aprovació modificació  de la concessió del dret funerari sobre 
el nínxol número 2 

D.Alcaldia núm. 
2018/358 

11/10/2018 Concessió dret funerari de tres anys sobre ninxol 45 

D.Alcaldia núm. 
2018/359 

16/10/2018 Revocar llicència ús privatiu per utilització de la segona planta 
del centre cultural 

D.Alcaldia núm. 
2018/360 

16/10/2018 Decret de factures corresponents al mes d’octubre 2018. 
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D.Alcaldia núm. 
2018/361 

16/10/2018 Llicència per obres de millora a la Xarxa de gas al carrer Josep 
M. Casacuberta, 47 

D.Alcaldia núm. 
2018/362 

16/10/2018 Incoació expedient protecció de legalitat urbanística per 
construcció de porxo i construcció auxiliar a Av. Atlàntida, 18 

D.Alcaldia núm. 
2018/363 

18/102018 Concedir una llicència d’assumptes pròpis a treballadora 
laboral el dia 2 de novembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/364 

19/10/2018 Adjudicar a l’empresa INVEMAT LEVANTE S.L., a 
contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant 
procediment obert simplificat sumari, no subjecte a regulació 
harmonitzada, de les obres d’execució del Projecte per a la 
millora de l’enllumenat del camp de futbol de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/365 

22/10/2018 Expedient 1/2018 baixa d’ofici padró d’habitants 

D.Alcaldia núm. 
2018/366 

23/10/2018 Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2018 de 
generació de crèdit per ingressos finalistes 

D.Alcaldia núm. 
2018/367 

23/10/2018 Llicència ús privatiu Terrassa bar plaça Verdaguer, 3 mesos 
de noviembre i desembre 2018 i gener 2019 

D.Alcaldia núm. 
2018/368 

23/10/2018 Incorporació plànol configuració tanca perimetral parcel·la, 
expedient d’obres 35/2017 

D.Alcaldia núm. 
2018/369 

23/10/2018 Aprovar l’expedient de contractació obra Camí de Folgueroles 
a l’ermita de Sant Francesc, mitjançant procediment obert 
simplificat sumari i plecs de clàusules administratives 

D.Alcaldia núm. 
2018/370 

26/10/2018 Llicència divisió horitzontal finca c. Sant Jordi, 1 i 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/371 

26/10/2018 Iniciar l’expedient per la contractació del subministrament 
biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola mossèn 
Cinto de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/372 

30/102018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora 
laboral  

D.Alcaldia núm. 
2018/373 

30/102018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora 
laboral  

D.Alcaldia núm. 
2018/374 

30/102018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora 
laboral  

D.Alcaldia núm. 
2018/375 

31/10/2018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a un treballador 
laboral 

D.Alcaldia núm. 
2018/376 

31/10/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a un treballador 
laboral 

D.Alcaldia núm. 
2018/377 

31/10/2018 Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el 
subministrament de biocombustible per a calderes de 
biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/378 

31/10/2018 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al 
padró municipal d’habitants del mes d’octubre 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/379 

31/10/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores 
extraordinàries per serveis realitzats fora de la seva jornada 
normal. 

D.Alcaldia núm. 
2018/380 

31/10/2018 Decret de factures anul·lades corresponents al mes d’Octubre de 
2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/381 

31/10/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el 
mes d’octubre de  2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/382 

07/11/2018 Assabentat obres per apartar terra i arreglar degoter a l’avinguda 
Atlàntida, 36 

D.Alcaldia núm. 
2018/383 

07/11/2018 Assabentat obres per pintar la façana i laterals edifici de la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer, 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/384 

07/11/2018 Concedir llicència 1/2018 de tinença d’animals de companyia per 
a gos de raça Doberman. 
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D.Alcaldia núm. 
2018/385 

08/11/2018 Convocar sessió extraordinària del Ple d’aquesta corporació, 
el pròxim 13 de novembre de 2018 a les 20’00 hores, a la sala 
de plens de la corporació 

D.Alcaldia núm. 
2018/386 

08/11/2018 Incoar expedient per la modificació del contracte del servei 
municipal de llar d’infants pel curs 2018-2019 

D.Alcaldia núm. 
2018/387 

09/11/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol municipal corresponent al mes 
d’octubre 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/388 

09/11/2018 Incoar expedient modificació crèdit 4-2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/389 

13/11/2018 Classificació de les propostes presentades per a la contractació 
de l’obra Camí de Folgueroles a l’ermita de Sant Francesc 

D.Alcaldia núm. 
2018/390 

13/11/2018 Ampliació horaris llicència ús privatiu per utilització del centre 
cultural per fer classes de ioga. 

D.Alcaldia núm. 
2018/391 

13/11/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el 
mes de novembre de  2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/392 

16/11/2018 Acceptació subvenció finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal 2016-2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/393 

16/11/2018 Classificació proposta presentada per a la contractació del 
subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa 
a l’escola mossèn Cinto de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/394 

16/11/2018 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’execució del 
projecte de sectoritzacio de la xarxa d’aigua potable i instal·lació 
de comptadors sectorials de Folgueroles, elaborat per l’empresa 
SOREA 

D.Alcaldia núm. 
2018/395 

20/11/2018 Aprovació prèvia obres en sòl no urbanitzable per estesa de 
noves línies subterrànies de MT a 40kv i 20 kv entre ER Vic i la 
zona d’empalmaments amb les línies existents 

D.Alcaldia núm. 
2018/396 

20/11/2018 Aprovació prèvia obres en sòl no urbanitzable per transformació 
a gas natural de les instal·lacions existents subministrades amb 
GLP, el desmantellament de la planta de glp existent i 
construcción de les instal·lacions de distribució de gas natural 
per al subministrament en mop 3,5 al terme municipal de 
Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/397 

20/11/2018 Aprovació prèvia obres en sòl no urbanitzable per obres 
d’adequació de la finca en sòl no urbanitzable per implantació de 
nucli zoològic que desenvolupa al c. Josep M. Casacuberta, 18 i 
trasladar-lo al polígon 3 parcel·la 47 

D.Alcaldia núm. 
2018/398 

20/11/2018 Concessió assumptes propis dia 21 novembre i 7 desembre 
personal funcionari 

D.Alcaldia núm. 
2018/399 

22/11/2018 Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
desperfectes al torrent causats pels aiguats 

D.Alcaldia núm. 
2018/400 

22/11/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores 
extraordinàries per serveis realitzats fora de la seva jornada 
normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/401 

23/11/2018 Llicència ús privatiu per fer spinning al centre cultural el mes de 
desembre 

D.Alcaldia núm. 
2018/402 

23/11/2018 Decret inici tramitacio expedient responsabilitat patrimonial 
danys motocicleta per maquina escombradora 

D.Alcaldia núm. 
2018/403 

28/11/2018 Baixa dilluns activitat ioga centre cultural. 

D.Alcaldia núm. 
2018/404 

28/11/2018 Assabentat obrescanvi banyera i rajoles al c. onze de setembre, 
38 2 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/405 

28/11/2018 Concessió assumptes propis dia 7 de desembre a personal 
laboral 
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D.Alcaldia núm. 
2018/406 

28/11/2018 Concessió assimptes propis diez 27 i 28 de desembre a personal 
laboral 

D.Alcaldia núm. 
2018/407 

28/11/2018 Procedir a la classificació de les propostes presentades per a la 
contractació del servei d’assistència técnica per a la revisió del 
POUM de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/408 

28/11/2018 Adjudicar a Obres i Paviments Bou, S.L. l’obra camí de 
Folgueroles a l’ermita de Sant Francesc. 

D.Alcaldia núm. 
2018/409 

29/11/2018 Concessió assumptes propis dia 7, 27 i 28 de desembre 
personal laboral. 

D.Alcaldia núm. 
2018/410 

29/11/2018 Aprovació de la liquidació i estat de comptes presentat per 
SOREA, S.A. corresponent al 3R trimestre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/411 

29/11/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el 
mes de novembre de  2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/412 

29/11/2018 Assabentat obres anivellament de terreny a la Ronda de la 
Demunt, 10 

D.Alcaldia núm. 
2018/413 

30/11/2018 Arxiu per desestiment expedient d’obres núm. 11/2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/414 

30/11/2018 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al 
padró municipal d’habitants del mes de novembre 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/415 

30/11/2018 Aprovació concessió ajuts econòmics en marc de les bases 
reguladores de l’atorgament de subvencions per a activitats 
educatives, culturals, recreatives i esportives any 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/416 

30/11/2018 Aprovació contracte menor per al servei de poda de diversos 
arbres de les vies publiques. 

   
2. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha cap. 
 
El senyor Baronet vol desitjar la millor de les saluts per en Lluís i esperar que en Joan quan 
hagi fet el dejuni ens expliqui com li ha anat i és una gran experiència. 
 
 
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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