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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 2/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 20 de març de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:20 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 19 de 

desembre de 2017 i Ple extraordinari de 28 de febrer de 2018) 
2. Aprovació expedient de modificació de crèdits número 1/2018 
3. Sol·licitud d’incorporació com a membre de ple dret a l’Associació de rutes del romànic 

 
B) MOCIONS 

 
C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 

 
1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia des del dia 1 de desembre de 2017 al 28 de 

febrer de 2018. 
2. Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2017. 
3. Donar compte de l'informe emes en compliment de la llei de morositat 15/2010 

corresponent al quart trimestre de 2017 
4. Donar compte del decret d’aprovació del Pla pressupostari 2019-2021 
5. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
A) PART RESOLUTIVA 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(PLE ORDINARI DE 19 DE DESEMBRE DE 2017 I PLE EXTRAORDINARI DE 28 DE 
FEBRER DE 2018) 
 
Havent-se distribuït als regidors els esborranys de les sessions anteriors corresponent al Ple 
ordinari de 19 de desembre de 2017 i Ple extraordinari de 28 de febrer 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 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2018 
 
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 incorporar romanent de crèdit procedent d’exercicis anteriors , 
així com per a fer front a diverses despeses que es fa necessàries per al bon funcionament 
dels serveis, atenent a la necessitat de preveure partides noves o d’augmentar la 
consignació de partides per les que l’import previst inicialment es preveu insuficient. 
 
Atès que d’acord amb el que disposen l’article 15 de les Bases d’execució del Pressupost, 
en relació als articles 47 i 48 del R.D.500/90 de 20 d’abril i 182 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, es pot incorporar romanents de crèdits procedents de l’exercici anterior. 
 
Tenint en compte que la incorporació correspon a romanent de crèdit que emparen projectes 
amb ingressos afectats d’acord amb la relació que determina el saldo corresponent a la 
liquidació, sota la denominació de: "despeses amb finançament finalista", a despeses 
compromeses i a crèdits disponibles en les partides destinades a finançar compromisos de 
despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, a que fan referència l’article 26.2.b) 
del R.D.500/90 de 20 d’abril, i a l’article 15 de les bases d’execució del pressupost. 
 
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 
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. 
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- 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 la incorporació al pressupost de 2018 del romanent de crèdit procedent del 
pressupost de l'any 2017, d’acord amb allò que determina l’art.182 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, per un import total de 68.970,00 euros, dels quals, es finançaran de la 
següent manera: 
 

 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària número 1/2018 de suplement i 
crèdit extraordinari 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 

Crèdit 
extraordinari 

Baixes  
crèdits 

Crèdit 
Definitiu 

3420 21300 Manteniment 
instal.lacions i equips 
camp de futbol 

1.500,00 3.000,00   4.500,00 

327 22799 Gestió de l’escola de 
música 

17.000,00 1.259,00   18.259,00 

132 22799 Manteniment punt 
seguretat ciutadana  

0,00  1.192,38  1.192,38 

432 46601 Associacció de rutes 
del romànic 

0,00  400,00  400,00 

340 48004 Subvenció material 
Club Pati Folgueroles 

0,00  1.460,00  1.460,00 

340 48008 Subvenció APA 0,00  1.595,00  1.595,00 

Partida Denominació Import 
romanent a 
incorporar 

Finançament  
(romanent 
líquid de 

tresoreria)  

3420 62200 Construcció nou pavelló 68.970,00  

87000 Romanent líquid de tresoreria  68.970,00 
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Folgueroles, 
desplaçament 
campionat d’Espanya 

3422 62500 Mobiliari i estris serveis 0,00  2.500,00  2.500,00 
920 64100 Despeses en 

aplicacions 
informàtiques 

0,00  2.000,00  2.000,00 

929 50000 Fons de contingència 14.045,69   -13.406,38 639,31 
3420 62200 Construcció nou 

pavelló 
0,00 300.000,00   300.000,00 

3421 62200 Construcció nou 
pavelló 

300.000,00   -300.000,00 0,00 

161 62302 Sectorització de la 
xarxa d’aigua potable 

0,00  5.995,55  5.995,55 

161 62301 Millores instal.lacions 
aigua 

0,00  12.237,70  12.237,70 

9201 13000 Personal laboral fix-
serveis i brigada 

103.313,70   -18.233,25 85.080,45 

 Total 435.859,39 304.259,00 27.380,63 -331.639,63 435.859,39 

 
Tercer.- Sotmetre l'acord a informació pública pel termini de quinze dies hàbils durant els 
quals els interessats podran interposar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Quart.- 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 tracta d’incorporar al pressupost del 2018 el 
pressupost per la redacció del projecte del nou pavelló que es va adjudicar a l’exercici 2017, 
que són 68.970,00 € . Així com d’augmentar algunes partides per les que no hi havia prou 
consignació o que no s’han previst inicialment, la de manteniment de les instal·lacions del 
camp de futbol, en 1.500,00 €, ja que s’ha de fer una actuació en un dels pous de rec per un 
tema de legionel.la; la gestió de l’escola de música que s’ha augmentat 1.259,00 € ja que la 
previsió la van portar quan ja estava fet el pressupost i no hi ha prou import a la partida; el 
manteniment del punt de seguretat ciutadana, al pressupost ja es va preveure una partida 
per posar una càmera de videovigilància i s’ha de preveure el manteniment d’aquesta 
càmera; en aquest ple hi ha la incorporació a l’associació de rutes del romànic i hi ha una 
quota de 400,00 € a l’any; també es preveu atorgar una subvenció nominativa al Club Pati 
Folgueroles de 1.460,00 € per l’adquisició de material que els hi fa falta; i una subvenció al 
patinatge pel desplaçament al campionat d’Espanya de 1.595,00 €; mobiliari i estris de 
serveis, 2.500,00 € són unes taules i cadires d’alumini per la piscina; despeses en 
aplicacions informàtiques es un programa per l’arquitecte per poder fer les memòries i 
projectes; aquestes despeses es financen amb el fons de contingència. S’ha corregit un 
error en el programa de construcció del nou pavelló passant l’import a la partida correcte. Es 
creant dues partides noves en inversions, per fer el projecte de sectorització de la xarxa 
d’aigua potable, per un import de 5.995,55 € i unes millores d’instal·lacions d’aigua per un 
import de 12.237,70 €, que es financen amb la partida de personal laboral fix serveis i 
brigada.  
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C. ACORD 
  
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor dels grups municipals d’Independents de 
Folgueroles i Convergència i Unió i tres vots en contra del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord municipal i, per tant, amb ell quòrum de la majoria absoluta 
legal. 
 
 
3. SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ COM A MEMBRE DE PLE DRET A L’ASSOCIACIÓ DE 
RUTES DEL ROMÀNIC 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que l’Associació rutes del romànic és una associació, amb personalitat jurídica pròpia, 
que gestiona el Camí Oliba, i que les seves finalitats són promoure i donar a conèixer els 
valors artístics i culturals del Romànic que es troba a les comarques del Ripollès, Osona, 
Moianès i Bages, en el doble vessant històric-cultural i de coneixement de les arrels dels 
nostre país, i de col·laborar amb les institucions públiques i privades de cadascuna de les 
comarques que promoguin les mateixes finalitats dins el seu àmbit territorial. 
 
Atès que es tracta d’una ruta de l’art romànic català que té com a fil conductor el Bisbe i 
Abat Oliba, i que aquesta ruta segueix el GR151, de Montserrat als Pirineus, amb una 
distància de pràcticament 230 quilòmetres que discorren entre les comarques del Bages, 
Moianès, Osona i el Ripollès. 
 
Atès que els Drets dels membres de l’Associació són: 

 Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General  

 Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs 
directius 

 Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas 

 Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de 
l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries 

 Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de la Junta 
Executiva o dels mandataris de l’associació 

 Ésser informats de les causes que justifiquen la sanció, prèviament a 
l’adopció de mesures disciplinàries, tenint un dret d’oposició i de pràctica de 
proves de descàrrec 

 Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva 
disposició 

 Formar part dels grups de treball 

 Posseir un exemplar dels Estatuts 

 Consultar els llibres de l’Associació 
 
Atès que els Deures de l’Associació són: 

 Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per 
assolir-les 

 Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, 
derrames i altres aportacions econòmiques aprovades d’acord amb aquests 
Estatuts 

 Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries 
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 Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 
l’associació 

 Es prohibeix fer qualsevol acció o iniciativa que no sigui conforme amb els 
objectius, les regles i l’estratègia definits per la Junta Executiva o l’Assemblea 
General  

 
Atès que actualment aquesta Associació està formada pels consells comarcals del Bages, 
Osona, Moianès i Ripollès, així com pels ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
Atès que d’acord amb els Estatuts de l’entitat per entrar a formar part de l’Associació, tot 
aspirant, per acord del màxim òrgan de govern de l’ens, adoptat per majoria, haurà de cursar 
la corresponent petició i obtenir de l’Assemblea de l’associació el pertinent acord d’admissió. 
 
Atès que el Camí Oliba discorre pel nostre municipi i considerem de molt interès formar part 
d’aquest projecte i de l’Associació que el gestiona, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la incorporació com a membre de ple dret a l’Associació de Rutes del 
Romànic, a tots els efectes legals que en siguin d’aplicació. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts de l’Associació de Rutes del Romànic. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de contribuir al seu finançament, preveient en els 
pressupostos l’import corresponent a la quota anual de l’Associació. 
 
Quart.- Nomenar a l’Alcalde com a representant de l’Ajuntament a l’Associació 
 
Cinquè.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present acord. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’Associació de Rutes del Romànic (c/ de l’Historiador 
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 2a planta, 08500 Vic) als efectes que siguin d’aplicació. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que aquesta associació ha anat pels municipis de la comarca 
amb la intenció de donar a conèixer valors artístics i culturals relacionats amb el romànic, 
des de Folgueroles s’ha visualitzat com una cosa important, sobretot relacionat amb el 
turisme i es proposa la incorporació com a membres de ple dret. La idea es poder formar 
part perquè tots els tríptics i tota la informació arribi al municipi i als potencials visitants del 
municipi.  
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor dels grups municipals d’Independents de 
Folgueroles i Convergència i Unió i tres vots en contra del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord municipal i, per tant, amb ell quòrum de la majoria absoluta 
legal. 
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B) MOCIO  
 
A. RATIFICACIÓ URGÈNCIA MOCIÓ 
 
Aquest matí ha arribat un comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat que demana que es notifiqui abans de finals d’abril les festes locals de l’any 2019 i 
com al mes d’abril haurien de fer un ple extraordinari per aquest punt, ha semblat de poder 
incloure aquest punt en aquest ple. 
 
B. ACORD 
 
La urgència 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. PRESENTACIÓ PROPOSTA: Pel senyor Baronet 
 
1. MOCIO PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS DE FOLGUEROLES PER A L’ANY 
2019 

 
Atès que amb l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes locals corresponents a 
l’any 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies avança la preparació de les 
Festes Locals per a l’any 2019 a Catalunya. 
 
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que d’acord amb allò disposat al Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’acord ha de 
ser adoptat pel Ple; els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’ofici tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, 1 de gener (Cap d’any), 19 d’abril (Divendres Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua 
Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 
de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de 
novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 25 de desembre (Nadal), 26 
de desembre (Sant Esteve) i han de proposar-se dues festes locals. 
 
L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 
les dues festes locals de Folgueroles per a l’any 2019 siguin: 
 

10 de juny Segona Pasqua 

9 de setembre Festa Major 

 
Segon.- Traslladar la present proposat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
B. INTERVENCIONS 
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No n’hi ha cap. 
 
C. ACORD 
  
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor dels grups municipals d’Independents de 
Folgueroles i Convergència i Unió i tres vots en contra del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord municipal i, per tant, amb ell quòrum de la majoria absoluta 
legal. 
 
 
C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 
1. DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 
2017 AL 28 DE FEBRER 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 desembre de 2017 al 28 de febrer de 
2018, d’acord amb la relació següent: 

 
D.Alcaldia núm. 
2017/413 

01/12/2017 Llicència d’ús privatiu del pavelló per els assajos dels Pastorets, del dia 15 
al 25 de desembre de 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2017/414 

01/12/2017 Llicència d’ús privatiu de la sala de plens per a una reunió de veïns el dia 4 
de desembre de 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2017/415 

01/12/2017 Classificació ofertes contractació servei redacció del projecte bàsic, 
projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut per a l’execució de les obres 
de construcció d’un nou pavelló al municipi de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2017/416 

04/12/2017 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de desembre 2017 

D.Alcaldia núm. 
2017/417 

12/12/2017 Llicència d’ús privatiu de la 2a planta del Centre Cultural per a la 
celebració del cap d’any d’un grup d’amics de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2017/418 

12/12/2017 Atorgament llicències d’assumptes propis a personal laboral conserge per 
els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2017. 

D.Alcladia núm. 
2017/419 

12/12/2017 Assabentat obres repàs teulada al C. Sant Jordi, 26 

D.Alcaldia núm. 
2017/420 

12/12/2017 Llicència d’obres per construcció piscina descoberta per a ús privat al c. 
Bisbe Torras i Bages, 7 

D.Alcaldia núm. 
2017/421 

12/12/2017 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural per a dur a terme un taller de 
nadal el dia 17 de desembre de 2017 de 9 a 13 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2017/422 

13/12/2017 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés 
selectiu d’un/a auxiliar administrativa - recepcionista 

D.Alcaldia núm. 
2017/423 

14/12/2017 Convocatòria ple ordinari 19 de desembre de 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2017/424 

14/12/2017 Aprovació memòria i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona 
per substitució de la lluminària del Camp de Futbol per unitats de 
tecnologia LED. 

D.Alcaldia núm. 
2017/425 

15/12/2017 Assabentat obres per canviar les teules de la teulada al c. Ricardera, núm. 
30 

D.Alcaldia núm. 
2017/426 

15/12/2017 Assabentat obres de manteniment de gas, fer rases per reparació de fuites 
a diversos carrers. 

D.Alcaldia núm. 
2017/427 

15/12/2017 Llicència d’ús privatiu del 2n pis del Centre Cultural a l’Esplai el Creixent 
per l’avaluació i despedida de l’any el dia 16 de desembre de 2017 a partir 
de les 19:00 hores. 
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D.Alcaldia núm. 
2017/428 

19/12/2017 Acceptació subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per una 
cessió bicicleta elèctrica i accessoris. 

D.Alcaldia núm. 
2017/429 

19/12/2017 Decret d’Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el 
mes de novembre 

D.Alcaldia núm. 
2017/430 

19/12/2017 Decret d’anul·lació de factures rebutjades del mes de novembre 2017 

D.Alcaldia núm. 
2017/431 

21/12/2017 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal. 

D.Alcaldia núm. 
2017/432 

21/12/2017 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a dur a terme la pràctica d’hoquei 
a l’assignatura d’educació física de l’escola Mossèn Cinto de 
Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2017/433 

22/12/2017 Adjudicació del servei de redacció del projecte bàsic, projecte executiu i 
l’estudi de seguretat i salut per a l’execució de les obres de construcció 
d’un nou pavelló al municipi de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2017/434 

22/12/2017 Llicència d’ús privatiu de la caseta del mestre i de 15 cadires per a dur a 
terme una festa de 18 anys el proper 19 de gener de 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2017/435 

22/12/2017 Assistència per participació en el tribunal del concurs convocat per a 
cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va - recepcionista 

D.Alcaldia núm. 
2017/436 

27/12/2017 Aprovació i ordenació pagament subvencions de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats educatives, culturals, 
recreatives i esportives 

D.Alcaldia núm. 
2017/437 

27/12/2017 Conformació pagament subvenció nominativa Fundació Jacint 
Verdaguer 

D.Alcaldia núm. 
2017/438 

27/12/2017 Conformació pagament subvenció nominativa Escola Mossèn Cinto 

D.Alcaldia núm. 
2017/439 

27/12/2017 Conformació pagament subvenció nominativa Comissió de Festes 
Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2017/440 

28/12/2017 Atorgament subvenció per concessió directa a l’ADF Portal de les 
Guilleries per un import de 168,55 €, destinada a finançar el 5% del cost 
total de les actuacions del Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals per l’any 2017, 

D.Alcaldia núm. 
2017/441 

28/12/2017 Aprovació i ordenació pagament subvenció nominativa Associació 
Disminuïts Físics d’Osona 

D.Alcaldia núm. 
2017/442 

28/12/2017 Aprovació despesa i ordenació pagament de 5.826,36 € corresponents 
a la subvenció atorgada per concessió directa a la Secció Institut de 
Calldetenes, corresponent a l’exercici 2017 

D.Alcaldia núm. 
2017/443 

28/12/2017 Atorgament subvencions per concessió directa a la Fundació Jacint 
Verdaguer, com a ens instrumental, provinents de la Diputació de 
Barcelona 

D.Alcaldia núm. 
2017/444 

29/12/2017 Decret d’ Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagaments 
el mes de desembre 

D.Alcaldia núm. 
2017/445 

29/12/2017 Pagament servei funerari al Sr. Joan Roma Sala, per la defunció de la 
Sra. Rosa Cararach Vila el 28/8/2017 

D.Alcaldia núm. 
2017/446 

29/12/2017 Rectificació error numeració Decret 

D.Alcaldia núm. 
2017/447 

29/12/2017 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta al padró municipal d’habitants del 
mes de desembre 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2017/448 

29/12/2017 Prorrogar la contractació laboral, amb caràcter de temporal, per obra i 
servei determinat, d’un peó de l’Àrea de Serveis Territorials, amb efectes 
fins el 31 de desembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2017/449 

29/12/2017 Canvi de nom llicència de taxi a favor de Ge Hongyan 

D.Alcaldia núm. 
2017/450 

29/12/2017 Devolució aval llicència de taxi a favor de Xiaodong Wang 
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D.Alcaldia núm. 
2017/451 

29/12/2017 Aprovar la subscripció amb la Mancomunitat La Plana  d’un conveni de 
col·laboració per definir la cooperació interadministrativa per al 
finançament del servei local de joventut, servei que consta a la fitxa 
número 43- suport a plans locals i comarcals de joventut de l’addenda per 
al 2017 del Contracte Programa 2016-2019 

D.Alcaldia núm. 
2017/452 

29/12/2017 Assabentat activitat porcina granja Boix 

D.Alcaldia núm. 
2017/453 

29/12/2017 Incoació expedient llicència urbanística d’obres exp. 60/2017 obres en sòl 
no urbanitzable 

D.Alcaldia núm. 
2017/454 

29/12/2017 Contractació laboral, amb caràcter de temporal, auxiliar administrativa - 
recepcionista, fins el 7 de setembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2017/455 

29/12/2017 Aprovació i ordenació de pagament de la resta de subvencions de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats 
educatives, culturals, recreatives i esportives 

D.Alcaldia núm. 
2017/456 

29/12/2017 Aprovació certificació núm. 1 i única de l’obra “Millores del col.lector 
general a la xarxa de sanejament del Passavant, tram baix”, amb una 
valoració d’obra executada de 53.598,80 € 

D.Alcaldia núm. 
2017/457 

29/12/2017 Aprovar subscripció amb el Consell Comarcal d’Osona conveni de 
col·laboració  per a l’assessorament, col·laboració i desenvolupament 
de programes en matèria d’energia i comptabilitat energètica, de 
l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona 

D.Alcaldia núm. 

2018/1 

03/01/2018 Concedir targeta d’estacionament núm. 80832-2017-00005-5616J amb 

validesa fins 01/2020. 

D.Alcaldia núm. 

2018/2 

03/01/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a dur a terme un berenar de 

pastorets el dia 21 de gener de 2018 de 16:00 a 22:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/3 

09/01/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a realitzar partits d’hoquei el 

diumenge 21 de gener de 2018, de 10:00 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/4 

09/01/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a realitzar entrenament extres de 

patinatge el dia 14 de gener de 2018, de 10:00 a 13:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/5 

09/01/2018 Assabentat obres per fer forat a la teulada per estufa de llenya a 

l’Avinguda Poetes Catalans, 19 

D.Alcaldia núm. 

2018/6 

09/01/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a realitzar entrenaments extres de 

patinatge el dia 4 i 11 de febrer de 2018, de 10:00 a 13:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/7 

10/01/2018 Obres per reformar bany, terra i banyera al C. Bru de Sala, 3 

D.Alcaldia núm. 

2018/8 

10/01/2018 Obres enderroc de cobert al C. del Pou, 7 

D.Alcaldia núm. 

2018/9 

12/01/2018 Obres reforma interior de dos habitatges al C. Guilleries, 11 1r 1a i 2n 

1a 

D.Alcaldia núm. 

2018/10 

12/01/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 

d’escola bressol municipal corresponent al mes de gener 2018 

DAlcaldia núm. 

2018/11 

16/01/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per a realitzar partits d’hoquei el 

diumenge 25 de febrer de 2018, de 10:30 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/12 

16/01/2018 Llicència d’ús privatiu per realitzar curs de francès a la biblioteca de 

gener a març 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/13 

16/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per fer gimnàs de 

gener a març 

D.Alcaldia núm. 

2018/14 

16/01/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora funcionaria el 

dia 29 de gener de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/15 

16/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per un curs de 

Formació de delegats del CF Folgueroles el dia 18 de gener de 2018, 

de 19:30 a 21:30 hores 
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D.Alcaldia núm. 

2018/16 

16/01/2018 Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per cessió en propietat 

d’un fanal fotovoltaic autònom 

D.Alcaldia núm. 

2018/17 

18/01/2018 Assabentat obres reforma cuina i terra al c. Bru de Sala, núm. 11 

D.Alcaldia núm. 

2018/18 

18/01/2018 Assabentat obres repàs teulada c. Puigjaner, 12-14 

D.Alcaldia núm. 

2018/19 

18/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural el dia 20 de gener 

de 2018, de 16:00 a 19:00 hores 

D.Alcaldia núm. 

2018/20 

18/01/2018 Llicència d’ús privatiu per ocupació terrassa Can Pascual de febrer a 

abril 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/21 

23/01/2018 Concedir targeta d’estacionament núm. 80832-2018-00001-1945J amb 

validesa fins 11/2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/22 

23/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per reunió de 4rt 

ESO el dia 24 de gener de 2018, de 19:00 a 21:00 hores 

D.Alcaldia núm. 

2018/23 

23/01/2018 Subvencions per demanar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Catàleg de serveis 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/24 

23/01/2018 Adhesió a la Mancomunitat la Plana per demanar subvencions de la 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona de 

l’any 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/25 

23/01/2018 Delegar la gestió de la subvenció de beques esportives a la 

Mancomunitat la Plana 

D.Alcaldia núm. 

2018/26 

25/01/2018 Assabentat obres per canviar banyera per plat de dutxa i pavimentació 

d’uns 20 m2 de jardí amb peces ceràmiques de gres extruït  

D.Alcaldia núm. 

2018/27 

25/01/2018 Conformar els pagaments abonats prèviament a la justificació de la 

subvenció atorgada a la Secció Institut Calldetenes, per un import de 

17.479,08 euros, al haver-se presentat els documents justificatius 

D.Alcaldia núm. 

2018/28 

25/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització dels lavabos de la piscina i material 

pel Cros Escolar del 18 de febrer de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/29 

25/01/2018 Pròrroga pel termini d’un any, des del 1 de febrer de 2018 al 31 de 

gener de 2019, del contracte d’arrendament del bé immoble municipal 

de caràcter patrimonial solar d’ús industrial al carrer Timó 10 de 

Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 

2018/30 

25/01/2018 Assabentat obres per connectar desaigües del número 29 al 

clavegueram que passa pel carrer major 

D.Alcaldia núm. 

2018/31 

25/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural per fer l’esbós 

d’un dibuix de 40 m2 el dia 26 de gener de 2018, de 9:00 a 18:00 hores 

i el dia 30 de gener de 2018, de 9:00 a 16:00 hores.  

D.Alcaldia núm. 

2018/32 

25/01/2018 Denegar la llicència sol·licitada per instal·lació d’atraccions durant els 

dies de la festa major 

D.Alcaldia núm. 

2018/33 

25/01/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 

serveis realitzats fora de la seva jornada normal. 

D.Alcaldia núm. 

2018/34 

25/01/2018 Acceptar el compte de gestió recaptatòria de 2017 presentat per 

l’ORGT. 

D.Alcaldia núm. 

2018/35 

25/01/2018 Baixa Servei funerari municipal del recepció voluntària  del Sr. Francisco 

Sellabona Creus 

D.Alcaldia núm. 

2018/36 

30/01/2018 Decret de factures anul·lades corresponents al mes de gener 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/37 

30/01/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc de 

treball informadora,  per el dia 30 de gener de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/38 

30/01/2018 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró 

municipal d’habitants del mes de gener 2018. 
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D.Alcaldia núm. 

2018/39 

30/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització de la Sala de Plens, penjadors per 

fotografies i equips audiovisuals per fer una exposició de fotografies en 

motiu dels 50 anys de “Joventut Verdaguer” del 7 al 22 d’abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/40 

30/01/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el mes de 

gener 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/41 

31/01/2018 Concessió dels drets funeraris sobre el nínxol núm. 280 del cementiri de 

Folgueroles, pel termini de tres anys, fins el 3 de gener de 2021, a favor 

de la senyora Maria Teresa Pascuet Roura 

D.Alcaldia núm. 

2018/42 

31/01/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització de la sala del pis superior del centre 

cultural per celebrar una festa d’aniversari el 3 de febrer, de 18:00 a 

05:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/43 

31/01/2018 Subvencions per demanar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Catàleg de serveis 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/44 

02/02/2018 Assabentat obres de reforma de banys i terres al C. Major, 42 

D.Alcladia núm. 

2018/45 

02/02/2018 Llicència urbanística per obres de manteniment de gas, fent una rasa de 

0,5 m. d’ample x 1,00 m. de profunditat. 

D.Alcaldia núm. 

2018/46 

02/02/2018 Devolució aval per obres al carrer del Pou, núm. 7, expedient d’obres 

63/2017 

D.Alcaldia núm. 

2018/47 

02/02/2018 
Devolució aval per obres al carrer Ricardera, 9, expedient d’obres 

14/2015 

D.Alcaldia núm. 

2018/48 

02/02/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc de 

treball auxiliar administrativa,  per el dia 2 de febrer de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/49 

06/02/2018 Atorgament subvenció per concessió directa a la Parròquia Santa Maria 

de Folgueroles-Bisbat de Vic, per un import de 2.000,00 €, destinada a  

finançar l’electrificació de les campanes del campanar de Santa Maria 

de Folgueroles, 

D.Alcaldia núm. 

2018/50 

06/02/2018 Diligència embarg retribucions assistència a Plens del Sr. Antonio 

Gonzalez Martin 

D.Alcaldia núm. 

2018/51 

06/02/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 

d’escola bressol municipal corresponent al mes de febrer 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/52 

07/02/2018 Autoritzacions per l’exercici de la venda no sedentària en Folgueroles, 

amb una durada fins el 6 d’octubre de 2025 

D.Alcaldia núm. 

2018/53 

07/02/2018 Decret de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona. 

D.Alcaldia núm. 

2018/54 

09/02/2018 Atorgament subvenció per concessió directa a l’Escola Mossèn Cinto, 

per un import de 7.000,00 €, destinada a finançar les despeses del 

servei tècnic informàtic, el Pla lector i el manteniment de la línia de 

telèfon, ascensor i centraleta, necessàries pel bon funcionament del 

centre. 

D.Alcaldia núm. 

2018/55 

09/02/2018 Llicència urbanística per obrir rasa de 0,4 m. d’ample x 1,00 m. de 

profunditat al c. Onze de setembre, 101 

D.Alcaldia núm. 

2018/56 

09/02/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del Pavelló Municipal per 

entrenaments extres de patinatge, febrer, març i abril. 

D.Alcaldia núm. 

2018/57 

09/02/2018 Incoar expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de 

servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i 

instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 

2018/58 

16/02/2018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballador laboral, lloc de 

treball conserge,  pels dies 27, 28 i 29 de març de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/59 

16/02/2018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc 

de treball netejadora, pels dies 26, 27 i 28 de març de 2018. 
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D.Alcaldia núm. 

2018/60 

16/02/2018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc 

de treball netejadora, pels dies 26, 27 i 28 de març de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/61 

16/02/2018 Autorització per posar un circuit amb ponis el dia 25 de febrer durant la 

festa dels tonis. 

D.Alcaldia núm. 

2018/62 

16/02/2018 Autorització per posar una creperia al pavelló durant la festa de carnaval 

D.Alcaldia núm. 

2018/63 

16/02/2018 Autorització ús privatiu Terrassa karnak c. Major, 12 

D.Alcaldia núm. 

2018/64 

20/02/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització de la sala polivalent del centre 

cultural per impartir la secció de formació per empreses i emprenedors 

2018: Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor, el dia 19 d’abril 

de 2018, de 9:00 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/65 

20/02/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització de la sala polivalent del centre 

cultural per impartir la secció de formació per empreses i emprenedors 

2018: Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor, el dia 31 de 

maig de 2018, de 9:00 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/66 

20/02/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 

serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 

2018/67 

22/02/2018 Convocatòria sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament per el proper 

dimarts dia 27 de febrer de 2018, a les 20:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/68 

22/02/2018 Incoar expedient de modificació de crèdit número 1/2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/69 

23/02/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc de 

treball auxiliar administrativa, per el dia 27 de febrer de 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/70 

23/02/2018 Autorització ocupació via pública per obres al C. Esbart de Vic 

cantonada C. Bru de Sala 

D.Alcaldia núm. 

2018/71 

27/02/2018 Duplicat targeta d’aparcament individual per a persones amb 

discapacitat 

D.Alcaldia núm. 

2018/72 

27/02/2018 Vacances corresponents a l’exercici 2017 de la senyora Montserrat 

Juanuix Malet 

D.Alcaldia núm. 

2018/73 

28/02/2018 Estimar sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró 

municipal d’habitants del mes de febrer 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/74 

28/02/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el mes de 

febrer 2018 

D.Alcaldia núm. 

2018/75 

28/02/2018 Decret de factures anul·lades corresponents al mes de febrer 2018. 

D.Alcaldia núm. 

2018/76 

28/02/2018 Llicència d’ús privatiu de la Caseta del Mestre per celebrar una festa 

d’aniversari, el dia 3 de març de 2018, de 13:00 a 21:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 

2018/77 

28/02/2018 Aprovació de la  liquidació del pressupost exercici any 2017. 

 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL 2017 
 
En compliment de l'establert a l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es dóna 
compte al Ple del Decret d'Alcaldia número 2018/77 de data 28 de febrer de 2018 d'aprovació 
de la liquidació corresponent a l'exercici pressupostari 2017 i del Decret número 2018/114 de 
rectificació d’errors aritmètics; així com del compliment dels requeriments de la Llei orgànica 
2/2012 en la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, que es transcriu a continuació, amb la 
correcció dels errors aritmètics: 
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“Confeccionada la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017, d'acord amb el que disposen 
els articles 89 i següents del Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítols 
I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals en 
matèria de pressupostos. 
 
Emès informe per la intervenció en relació a l'expedient de liquidació i compliment dels 
objectius previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i de 
sostenibilitat financera, capacitat de finançament, objectiu del deute i regla de la despesa. 
 
Vist el que disposa l'article 191,3 i 193 bis, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, introduït aquest últim per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, en el 
qual s'estableixen els límits mínim per a la determinació dels drets de difícil o impossible 
recaptació 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’ajuntament de Folgueroles per 
l’exercici de 2017, amb el següent resultat: 
 

A) AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
 
a) Estat d'execució, pressupost de despeses 
 
EXERCICI CORRENT  

Pressupost inicial 2.261.365,96 
Modificacions de crèdits 67.638,00 

Pressupost definitiu 2.329.003,96 
Despeses autoritzades i compromeses 2.054.371,04 

Obligacions reconegudes 1.985.335,70 
Pagaments ordenats i realitzats  1.798.358,41 

Pendents de pagament 187.013,84 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 

  
EXERCICIS TANCATS  

Saldo inicial pendent de pagament 99.146,11 
Pagaments ordenants i realitzats 99.146,11 

 
b) Estat d'execució, pressupost d'ingressos 
 
EXERCICI CORRENT  
Pressupost inicial 2.261.365,96 

Modificacions de crèdits 67.638,00 
Pressupost definitiu 2.329.003,96 

Drets reconeguts nets 2.230.217,51 
Recaptació neta 2.022.455,73 

Pendents de cobrament 207.761,78 
Ingressos realitzats pendents d'aplicació 0,00 

  
EXERCICIS TANCATS  

Saldo inicial pendent de cobrament 447.658,37 



                              

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

Modificacions -21.730,88 

Recaptat 339.563,14 
Pendents de cobrament 86.364,35 

 
c) Resultat pressupostari 
 
OPERACIONS CORRENTS 434.798,35 

Drets reconeguts nets 2.189.906,62 
Obligacions reconegudes netes 1.755.108,27 

  
ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES -153.413,42 

Drets reconeguts nets 40.310,89 
Obligacions reconegudes netes 193.724,31 

  
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 281.384,93 

Drets reconeguts nets 2.230.217,51 
Obligacions reconegudes netes 1.948.832,58 

  
ACTIUS FINANCERS  
PASSIUS FINANCERS -36.503,12 

Drets reconeguts nets 0,00 

Obligacions reconegudes netes 36.503,12 
  
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI NO AJUSTAT 244.881,81 

Drets reconeguts nets 2.230.217,51 

Obligacions reconegudes netes 1.985.335,70 
  
AJUSTOS 2.919,09 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria despeses gener. 0,00 
Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.919,09 

Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 247.800,90 
 
d) Romanent de tresoreria 
 
1. Fons líquids en la tresoreria a fi d'exercici 1.190.210,02 

  
2. Drets pendents de cobrament 294.151,66 

(+) del Pressupost corrent 207.761,78 

(+) del Pressupost tancat 86.364,35 
(+) d'Operacions no pressupostaries 25,53 

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
  
3. Obligacions pendents de pagament 243.567,77 

(+) del Pressupost corrent 187.013,84 

(+) del Pressupost tancat 0,00 
(+) d'Operacions no pressupostaries 56.553,93 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
  
Romanent de tresoreria total  1.240.793,91 
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Saldos de dubtós cobrament 68.337,41 

Excés de finançament afectat 0,00 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.172.456,50 

 

B) FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER 
 

a) Balanç 
 

ACTIU  

A) ACTIU NO CORRENT 174.880,23 

I. Immobilitzat intangible -21.266,66 

II. Bens de Patrimoni Històric 0,00 

III. Immobilitzat material 195.930,89 

IV. Inversions immobiliàries 0,00 

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 

VI. Inversions financeres a llarg termini 216,00 

VII.  Actius per impost diferit 0,00 

B) ACTIU CORRENT 128.608,18 

I. Existències 0,00 

II. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 0,00 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 29.636,54 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 0,00 

V. Inversions financeres a curt termini 25.000,00 

VI. Periodificació a curt termini 148,82 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 73.822,82 

TOTAL ACTIU 303.488,41 

  

PATRIMONI NET I PASSIU  

A) PATRIMONI NET 302.001,52 

     A.1) Fons propis 263.599,14 

I. Dotació Fundacional/ Fons Social 189.350,00 

II. Reserves 112.663,12 

III. Excedents d’exercicis anteriors -41.508,45 

IV. Excedent de l’exercici 3.094,47 

     A.2) Ajustos per canvi de valor 0,00 

     A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 38.402,38 

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 

I. Provisions a llarg termini 0,00 

II. Deutes a llarg termini 0,00 

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 

IV. Passius per imposto diferit 0,00 

V. Periodificacions a llarg termini 0,00 

C) PASSIU CORRENT 1.486,89 

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda 0,00 

II. Provisions a curt termini 0,00 

III.  Deutes a curt termini -6.701,19 

IV  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0,00 

V. Beneficis -Creditors 0,00 

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.188,08 

VII. Periodificacions a curt termini 0,00 
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TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 303.488,41 

 
b) Compte de resultats 

 

A) EXCEDENT DE L’EXERCICI 3.094,47 

1. Ingressos per l’activitat pròpia 116.958,81 

2. Vendes i altres ingressos de l’activitat 30.495,24 

3. Despeses per ajudes i altres 0,00 

4. Variació d’existències productes terminats i en curs de fabricació 0,00 

5. Treballs realitzats per la entitat per al seu actiu 0,00 

6. Aprovisionament -12.504,29 

7. Altres ingressos de l’activitat 0,00 

8. Despeses de personal -44.712,98 

9. Altres despeses de l’activitat -84.104,76 

10. Amortització de l’immobilitzat -3.114,99 

11. Subvencions, donacions,llegats capital traspassats a excedent exercici 0,00 

12. Excés de provisions 0,00 

13. Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat 0,00 

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT 3.017,03 

14. Ingressos financers 77,44 

15. Despeses financeres 0,00 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 

17. Diferencies de canvi 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienació de instruments financers 0,00 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 77,44 

A.3) EXCEDENTS ABANS DELS IMPOSTOS 3.094,47 

19. Impostos sobre beneficis 0,00 

A.4) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EN EXCEDENT EXERCICI 3.094,47 

  

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT PATRIMONI NET 0,00 

1. Subvencions rebudes 0,00 

2. Donacions i llegats rebuts 0,00 

3. Altres ingressos i despeses 0,00 

4. Efecte impositiu 0,00 

B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET 

0,00 

  

C) RECLASSIFICACIONS AL EXCEDENT DE L’EXERCICI 0,00 

1. Subvencions rebudes 0,00 

2. Donacions i llegats rebuts 0,00 

3. Altres ingressos i despeses 0,00 

4. Efecte impositiu 0,00 

C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

0,00 

  

D) VARIACIONS DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

0,00 

  

E) AJUSTOS PER CANVI DE CRITERI 0,00 
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F) AJUSTOS PER ERRORS 0,00 

  

G) VARIACIÓ EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL I FONS SOCIAL 0,00 

  

H) ALTRES VARIACIONS 0,00 

  

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 0,00   

 
Segon.- Prendre coneixement i aprovar els càlculs acreditatius dels compliment dels 
objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i de 
sostenibilitat financera, dels que en resulta: 
 

A) AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
 
Objectiu d'estabilitat: 
 

Ingressos dels capítols 1 a 7 2.230.217,51 

Despeses del capítol 1 a 7  1.948.832,58 
Ajustaments SEC 95 -65.831,83 

Ajusts de consolidació 0,00 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 215.553,10 

 
Regla de la despesa 
 

Base exercici anterior 1.577.687,07 

Taxa límit aprovada pel Ministeri 2,10% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 
Valor màxim base de l’exercici 1.610.818,50 

 
El detall dels canvis normatius és: 
 

No hi ha canvis normatius durant l’exercici 2017  0,00 

 
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 1.948.356,90 

Ajustaments SEC95 0,00 
Aplicacions no financeres, llevat interessos 1.948.356,90 

 
Ingressos capítols 4 i 7, procedents d'AAPP 356.504,90 

Desviacions 0,00 
Despesa finançada amb subvencions 356.504,90 

 
Ajustaments consolidació operacions entre el grup 0,00 

Base de la despesa exercici actual 1.591.852,00 
Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici 18.966,50 

Taxa implícita de creixement 0,90%  
 
Objectiu del deute 
 

Ingressos capítols 1 a 5 2.189.906,62 
Finalistes a operacions de capital 0,00 

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 0,00 
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Ingressos corrents efectes llei estabilitat 2.189.906,62 

 
Deute Viu 
 
Saldo inicial  (operacions a llarg termini ) 56.878,94 

Augments 0,00 
Disminucions 36.503,12 

Ajustaments 0,00 
Saldo  20.375,82 

Ràtio Deute Viu 3% 
 
Deute Total 
 
Saldo inicial  56.878,94 

Capitals pendents liquidacions negatives PIE 0,00 
Total 56.878,94 

Augments 0,00 
Disminucions 36.503,12 

Ajustaments 0,00 
Saldo Final a 31/12/2017 20.375,82 

Ràtio Deute Total 1% 
 
I que el superàvit afectat a donar compliment a allò disposat a l’art. 32 LOEPSF és el 
següent: 
 

Capacitat de Finançament 215.553,10 

Romanent de tresoreria no compromès 1.103.486,50 
Superàvit afectat a l’article 32 215.553,10 
 

B) FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER 
 
Objectiu d'estabilitat: 
 
Ingressos no financers a efectes de comptabilitat nacional 147.531,49 

Import net de xifra de negocis 30.495,24 

Treballs previstos realitzar per l’empresa per al seu actiu 0,00 
Ingressos accessoris i altres ingressos de la gestió corrent 0,00 

Subvencions i transferències corrents 116.958,81 
Ingressos financers per interessos 77,44 

Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividents) 0,00 
Ingressos excepcionals 0,00 

Aportacions patrimonials 0,00 
Subvencions de capital previst rebre 0,00 

  
Despeses no financeres a efectes de comptabilitat nacional 144.437,02 

Aprovisionaments 12.504,29 
Despeses de personal 44.712,98 

Altres despeses d’explotació 81.104,76 
Despeses financeres i assimilats 0,00 

Altres impostos 0,00 
Variacions de l’immobilitzat material e intangible; de inversions 3.114,99 



                              

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

immobiliàries; d’existències 

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 
Aplicació de provisions 0,00 

Inversions efectuades per compte d’Administracions i entitats 
públiques 

0,00 

Ajudes, transferències i subvencions atorgades 3.000,00 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 3.094,47 

 
Regla de la despesa  
 
Base exercici anterior 66.369,62 

Taxa límit aprovada pel Ministeri 2,1% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 

Valor màxim base de l’exercici 67.763,38 
 

Aprovisionaments 12.504,29 
Despeses de personal 44.712,98 

Altres despeses d’explotació 81.104,76 
Impost sobre societats 0,00 
Altres impostos 0,00 

Despeses excepcionals 0,00 
Variacions de l’immobilitzat material e intangible; de inversions 
immobiliàries; d’existències 

3.114,99 

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 

Aplicació de provisions 0,00 
Inversions efectuades per compte de l’entitat local 0,00 

Ajudes, transferències i subvencions atorgades 3.000,00 
Despeses no financeres en termes SEC, excepte interessos de deute 144.437,02 

 
(-) Pagaments per transferències a altres entitats que integren la 
corporació local 

0,00 

 

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d’altres administracions 

-66.458,81 

Unió Europea 0,00 
Estat 0,00 

Comunitat Autònoma -17.560,00 
Diputacions -43.600,00 

Altres Administracions Públiques -5.298,81 
 

Base de la despesa computable de exercici  77.978,21 
 
Objectiu de deute 
 
Saldo inicial  (operacions a llarg termini ) 0,00 

Augments 0,00 
Disminucions 0,00 
Ajustaments 0,00 
Saldo  0,00 
Ràtio Deute Viu 0,00 
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C) CONSOLIDAT DE L’ENTITAT 
 
Dels controls del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostaria i de sostenibilitat financera, de la liquidació conjunta de 
l’Ajuntament de Folgueroles amb les entitats que depenent, en resulta que: 
 

a) S’assoleix l’objectiu d’estabilitat, amb una capacitat i necessitat de finançament total 
de: 

Ajuntament de Folgueroles 215.553,10 

Fundació Jacint Verdaguer 3.094,47 

Total consolidat 218.647,57 

 
b) Es compleix la regla de la despesa, amb la següent diferència entre el límit de la 

regla de la despesa i la despesa computable: 
 

 Límit Regla de la Despesa Despesa computable 

Ajuntament de Folgueroles 1.610.818,50 1.591.852,00 

Fundació Jacint Verdaguer 67.763,38 77.978,21 

Total consolidat 1.678.581,88 1.669.830,21 

 
c) S’assoleix l’objectiu de deute públic, amb un deute total de: 

 

Ajuntament de Folgueroles 20.375,82 

Fundació Jacint Verdaguer 0,00 

Total consolidat 20.375,82 

 
Tercer.- D’acord amb el que disposa l’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, retre compte al Ple de la Corporació 
dels criteris utilitzats per a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació de 
l’Ajuntament de Folgueroles i del resultat obtingut, d’acord amb l’informe emès per 
intervenció i del que en resum, en resulta: 
 

Exercicis 
(n = exercici 

de la 
liquidació) 

 
 

Percentatge mínim per a 
l‘informe del 

MINHAP 
(Drets pendents de 

cobrament 
liquidats) 

(exclosos els garantits o 
provinents d’altres 

administracions 
públiques) 

 

Percentatge utilitzat en 
la liquidació exercici 

2016,  
(Drets pendents de 

cobrament dels 
capítols 1 a 3 liquidats, 

relatius a 
ingressos tributaris)  

(a l’exercici actual s’ha 
aplicat un 2,248%) 

IMPORT 
(drets de 
difícil o 

impossible 
recaptació) 

N 0% 10% 6.758,18 

n-1 25% 30% 7.056,56 

n-2 25% 60% 10.254,88 

n-3 50% 90% 13.349,11 

n-4 75% 100% 10.809,75 

n-5 75% 100% 7.707,50 

n-6 i anteriores 100% 100% 12.401,43 
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Total   68.337,41 

 
Quart.- Donar compte al Ple corporatiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
Cinquè.- Trametre la liquidació a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l'Estat. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME EMES EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE 
MOROSITAT 15/2010 CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017 
  
En compliment de l'establert als articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol es dona compte al 
Ple de l'informe emes en data 31 de gener de 2018, per la intervenció en relació al compliment 
dels terminis previstos en la llei per a l'aprovació i pagament de les obligacions de l'entitat, 
durant el quart trimestre de l'exercici 2017, que es transcriu a continuació: 
 
INFORME PER DONAR COMPTE AL PLE EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE 
MOROSITAT 15/2010 CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017 
 
Legislació Aplicable: 
 

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 Llei 30/2007,  

 Resolució ECO/1406/2011, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals 

 
En base a la legislació assenyalada, s’emet el següent: 
 
INFORME:  
 
Primer.- En compliment d’allò preceptuat a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, els tresorers de les corporacions locals, 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat locals, que inclourà necessàriament el 
número i la quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el 
termini. 
 
Així mateix, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que l’Administració 
tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de l’expedició de 
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o 
parcial del contracte, sens perjudici del termini especial establert a l’article 222.4, i, si es 
demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment d’aquest termini de trenta 
dies, els interessos de demora i a indemnització pels costos de cobrament en els terminis 
previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat de les operacions comercials. Quan no procedeixi l’expedició de 
certificació d’obra i la data de rebut de la factura o sol·licitud de pagament equivalent es 
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presti a dubte o sigui anterior a la recepció de les mercaderies o a la prestació dels serveis, 
el termini de trenta dies es comptarà des de d’aquesta data de recepció o prestació. 
 
Segon.- De conformitat al disposat a l’article 5.4, la Intervenció incorporarà a l’informe 
trimestral assenyalat a l’apartat anterior, una relació de les factures o documents justificatius, 
respecte als quals hagin transcorregut mes de tres mesos des del seu registre i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat 
l’absència de la seva tramitació. 
El Ple, en el termini de quinze dies contats des del dia de la sessió plenària publicarà un 
informe agregat de la relació de factures i documents que li hagin presentat agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació. 
 
Tercer.- S’adjunta al present informe els annexos corresponents al quart trimestre del 2017, 
següents: 
 

- Pagaments realitats en el trimestre 
 
- Interessos de demora pagat en el període 
 
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 
- Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més 
de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 
 

Quart.- D’acord amb les dades que es desprenen de la documentació assenyalada al punt 
anterior, es desprèn la següent informació, del quart trimestre del 2017: 
 

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el  tercer  dins el termini 
legal 

423 355.525,50 100,00 

Resta de pagaments 0 0 0 

Pagaments totals durant el trimestre 423 355.525,50 100,00 

Obligacions pendents en els quals s’està incomplint 
el termini legal a la data de tancament del trimestre 
natural 

0 0 0 

 
Cinquè.- S’ha de trametre l’informe relatiu a les obligacions de pagament previst a l’apartat 
4 de l’article quart de la Llei 15/2010 als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb la Resolució ECO/1406/2011, els ens locals i els organismes autònoms locals 
subjectes a tutela financera han d’elaborar l’informe de tresoreria per a cada trimestre 
natural i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement al mes següent al del 
tancament del trimestre natural. 
 
Així com publicar en la pàgina web de l’Ajuntament l’informe agregat al que fa esment 
l’article cinquè de la Llei 15/2010.   
 
A la vista de la normativa esmentada, es dona compte al  Ple per tal que prengui raó de 
l’informe emès per la interventora de la corporació. 
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4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI 2019-
2021 
 
Atès que en data 14 de març de 2018 aquesta Alcaldia va aprovar el Pla pressupostari 
2019-2021, en compliment del que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es dona compte al Ple del 
següent Decret: 
 

“L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) determina que totes les administracions públiques 
elaboraran un marc pressupostari a mig termini (abastant un mínim de tres anys) en el qual 
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals, a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària de deute 
públic. 
 
L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LOEPSF, al seu art. 6 disposa que els marcs pressupostaris dits 
es remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP), d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament subministri l’Estat.  
Elaborat el marc pressupostari,   
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2019-2021, consolidat de l’Ajuntament 
de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer, d’acord amb la proposta que figura a 
l’expedient i del que en resulta: 
 

 2018 
% 

variació 2019 
% 

variació 2020 
% 

variació 2021 

Ingressos 2.824.268,40 27,44 3.599.286,08 -34,37 2.362.286,08 13,08 2.671.354,66 

  corrents 2.251.768,40 1,00 2.274.286,08 1,23 2.302.286,08 3,00 2.371.354,66 

  capital 572.500,00 -8,30 525.000,00 -88,57 60.000,00 400,00 300.000,00 

  financers 0,00 0,00 800.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses 2.824.268,40 27,44 3.599.286,08 -34,37 2.362.286,08 13,08 2.671.354,66 

  corrents 2.047.392,58 1,00 2.067.866,51 5,30 2.177.486,08 1,56 2.211.554,66 

  capital 756.500,00 102,43 1.531.419,57 -93,47 100.000,00 275,00 375.000,00 

  financers 20.375,82 -100,00 0,00 -0,00 84.800,00 0,00 84.800,00 

Saldo operac. no 
fina. 20.375,82  -800.000,00  84.800,00  84.800,00 

Ajustos SEC 1.334,00  1.217,00  6.914,00  6.521,00 

Capacitat/Neces. 
Fin. 21.709,82  -798.783,00  91.714,00  91.321,00 

Deute viu a 31/12 0,00 0,00 800.000,00 -7,50 740.000,00 -10,81 660.000,00 

  A curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  A llarg termini 0,00 0,00 800.000,00 -7,50 740.000,00 -10,81 660.000,00 

Ratio 
deute/ingr.corrent 0,01 0,00 0,35 -8,57 0,32 -12,50 0,28 

 
Segon.- Enviar-lo al Ministeri d’Hisenda a través de la plataforma habilitada a l’efecte, fent 
constar que d’acord amb l’establert a l’article 29.2.a) de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
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Pressupostaria i Sostenibilitat Financera es valora que la corporació complirà amb la regla 
de la despesa al tancament dels exercicis que consten en el pla pressupostari, excepte en el 
cas de l’exercici 2019, on es preveu una inversió a finançar amb préstec. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària.” 

 
 

5. PRECS I PREGUNTES 
 
El grup Municipal d’ERC-AM de Folgueroles ha entrat amb registre d’entrada número 622, 
de data 19 de març de 2018, les següents preguntes i precs, que formula el senyor Bové: 
 
1. Pregunta: Volem saber si l’equip de govern disposa de dades d’altes al servei de fibra 
òptica i en cas afirmatiu, quins valors suposen respecte al total de la població 
 
El senyor Baronet respon que no té dades, diu que sap que a la botiga als darrers mesos hi 
ha anat molta gent, que en una conversa que va mantenir fa tres mesos amb una persona 
de l’empresa va dir que portaven més de dos-centes altes, però això es d’abans del Nadal. 
També se que Goufone té un conveni signat amb aquesta empresa i té forces clients, ja 
que un dissabte de fa quatre setmanes que va marxar la fibra quatre o cinc hores i el 
responsable de Goufone li enviava missatges a veure si sabia res ja que trucava a averies i 
no li contestaven, va dir que tenia força gent que li demanava que passava. Força gent si 
que hi ha, però no pot fer una aproximació. 
 
 
2. Pregunta: Volem saber si es disposa d’informació sobre l’estat de les obres del pont de 
la carretera a Vilanova de Sau i el seu termini de finalització 
 
El senyor Baronet respon que un dia es van presentar a l’Ajuntament una tècnica 
enginyera de la Diputació de Barcelona amb una consultora de camins, canals i ponts 
contractada per la Diputació i van explicar que volien fer un nou pont per evitar la 
sinistralitat, això significava tirar al terra el que hi ha i fer un de nou amb un cost d’uns tres-
cents mil euros. La qual cosa comportava tallar la carretera quatre mesos i feien una 
proposta de que tots els vehicles que anirien i vindrien de Vilanova haurien de passar amb 
semàfor pel carrer Rambla. Es va parlar en la reunió d’altres alternatives per desviar els 
vehicles, però els hi va quedar molt clar que ho tenim molt difícil per assumir més vehicles. 
Després des de l’Ajuntament es va convocar telefònicament als veïns del carrer Rambla a 
una reunió a l’Ajuntament. Va trucar al diputat Jordi Fàbrega i se li vaig explicar que el 
tema estava complicat i que havien fet les coses malament ja que havien començat a fer 
un projecte que afectava al cas urbà de Folgueroles i no estaven d’acord. Ell ho va 
traslladar al Gerent de Carreteres que em va convocar a una reunió i quan va trucar per 
convocar-me li vaig dir que li diria que no i es va enfadar molt, ja que per a ells la prioritat 
es la seguretat viària i li vaig dir que hi havia moltes maneres de fer-ho, va comentar que 
ho farien amb un pont d’enginyeria militar, que es això que posen un provisional mentre fan 
les obres i ja no se res mes. De moment la cosa està parada, com a mínim està molt clar 
que no passaran per aquí, quan van venir els veïns amb els balcons, els pollastres el cap 
de setmana i la gent que passa per aquest sector no pintava gaire be. 
 
 
3. Prec: Sol·licitem que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de posar el nom d’1 d’octubre a 
un carrer o plaça del poble 
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El senyor Baronet diu que s’estudiarà. 
 
 
4. Sol·licitem  que s’eixamplin les places d’aparcament existents entre els jardins de Can 
Dachs i el Mas La Sala, encara que suposi perdre’ns alguna. Aquest fet faria que l’actual 
plaça de minusvàlids pogués ser més ampla i permetria millorar l’accessibilitat dels usuaris 
al vehicle. 
 
El senyor Baronet li demana si es pot explicar una mica que no ho acaba de entendrà. El 
senyor Bové diu que es tracta de places molt estretes i es proposa perdrà alguna plaça per 
poder eixamplar les altres i fer més ampla també la plaça de minusvàlids.  
 
El senyor Castillo comenta que es volia traslladar la plaça de minusvàlids a l’altre cantó, ja 
que el diumenge amb els pollastres no es pot aparcar i perdrà una plaça per eixamplar 
l’espai, perquè ara amb els cotxes que hi ha queda que hi ha gent que no pot entrar, a més 
hi ha un fanal que no deixa obrir les portes. Ara quan vingui més bon temps es mirarà de 
pintar de nou les places i redistribuir. 
 
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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