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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2018 
Caràcter: extraordinària  
Data: 28 de febrer de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:05 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Sr. Carles Baronet Aldabó 
Sra. Eulàlia Masoliver Rota 
Sr. Jacinto Castillo Torre de Mer  
Sra. Cèlia Casadevall Morató   
Sra. Maria Carme Bertrans Masferrer 
Sr. Albert Forcada Pujols 
Sr. Lluís Joaquim Bové i Navarro 
Sr. Joan Josep Busquiel i Nieto 
Sr. Antoni González i Martin 
Sr. Josep Camps Boixadera 
Sr. Jesús Padrós Reixach 
 
Actua com a secretària la Sra. Ma. Pilar Edo i Atarés. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 
2. Aprovació modificació de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament de 

Folgueroles 
3. Sol·licitud de la pròrroga per a 2019 del conveni per al finançament del centre del 

servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural. 
4. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Folgueroles i l’Associació 

Tapís 
5. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Folgueroles, 
en relació amb el projecte de servei comunitari. 

6. Ratificació del decret 2017/457 de data 29 de desembre de 2017, de subscripció del 
conveni interadministratiu 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. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2018 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Aquesta proposta es retira del Ple per a la seva aprovació. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
La senyora Masoliver comenta que s’han de fer unes petites inversions que no hi són al 
pressupost i com són inversions sostenibles, es volen finançar incorporant romanent de 
l’exercici 2017 i no es pot fer encara ja que primer s’han d’aprovar la liquidació del 2017. 
 
 

2. APROVACIO MODIFICACIO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
En data 19 de desembre de 2017 el Ple va aprovar la plantilla del personal al servei de 
l’Ajuntament de Folgueroles que recull les places que integren la plantilla de l’Ajuntament, 
amb els llocs de treball, en compliment del que disposen els articles 25 i 28.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals i Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L’objecte de la plantilla és d’aplicació als cossos, escales, subescales, classes i categories 
de les places en què s’integren els funcionaris i al personal laboral i l’eventual de la 
corporació, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d’acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés. 
 
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, 
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar 
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 
 
Atès que per raons d’organització administrativa interna és necessari modificar la dedicació 
setmanal del lloc de treball d’arquitecte municipal, adscrit a l’Àrea de Serveis Territorials, per 
a fer front a les tasques de control de les obres realitzades als equipaments municipals per 
la brigada i empreses externes, direccions d’obres, redacció de memòries, estudis i 
projectes petits, considerant-se necessari augmentar 4,5 hores setmanals la seva jornada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un 
text únic els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
2. Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Article 22.2.i i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
4. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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5. Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós del Règim 
Local. 
 
No es dóna un increment del capítol 1 ja que amb la bossa de vinculació es pot fer front a 
l’increment de la despesa. 
 
Atès que la competència per aprovar la modificació de la plantilla és del Ple de la corporació; 
l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal, per raons d’organització 
administrativa, per introduir l’increment de jornada del lloc de treball d’arquitecte municipal, 
amb el detall següent: 
 
  Àrea Serveis Territorials 

- Lloc: Arquitecte Municipal 
- Tipologia: Lloc de comandament 
- Dedicació horari setmanal: 35% de la jornada 
- Tipologia de la Jornada: Dimarts de 8:30 a 15 hores i de 17 a 19 i 

Divendres de 8:30 a 13:00 hores, amb flexibilitat  
 
Segon.-  Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el BOP, durant aquest termini els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut 
aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord 
d’aprovació inicial. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que la modificació consisteix en ampliar la jornada de l’arquitecte 
per diverses qüestions, ja que s’estan incrementant el número de consultes i visites, per tenir 
més control de les petites obres que es fan, per tal que no hi hagi increments en la seva 
execució, a més es presentarà el projecte del nou pavelló i pot ser que es faci el concurs 
aviat i haurà de destinar més hores per la seva direcció i també es posarà en marxa la 
modificació del POUM. Aquesta modificació suposa un increment de la jornada del 25 al 
35%, vindrà els divendres al matí unes hores. 
 
C. ACORD 
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 

3. SOL·LICITUD DE LA PRÒRROGA PER A 2019 DEL CONVENI PER AL 
FINANÇAMENT DEL CENTRE DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN 
A L’ÀMBIT RURAL. 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2016 l’Ajuntament va subscriure amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un conveni de col·laboració 
per a la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR), a 
Folgueroles, 
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Atès que aquest conveni al pacte sisè preveu que la seva vigència serà de l’1 de gener fins 
el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar amb pròrrogues expresses per anys 
successius fins a l’any 2021 per acord d’ambdues parts. 
 
Atès que és del màxim interès de l’Ajuntament de Folgueroles que es pugui continuar oferint 
el Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural, ja que s’ha demostrat essencial 
per als nostres veïns de major edat, que ocupen la totalitat de les seves places. Fent-se 
necessari per poder continuar prestant aquest servei continuar disposant del finançament 
regulat en el conveni esmentat. 
 
Tenint en compte que la instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
estableix que sol.licitud de pròrroga del conveni s’ha d’acordar per l’òrgan superior de 
govern, l’alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni interadministratiu entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Folgueroles de 16 places de servei d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit 
rural (SAIAR). 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per a la signatura de la pròrroga del conveni assenyalat. 

 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El conveni pel finançament del centre de dia es fins el 31 de desembre de 2021, però cada 
exercici per donar la subvenció de l’any següent s’ha de fer una sol·licitud de pròrroga, és un 
tràmit administratiu, que s’ha d’aprovar per Ple. 
 
C. ACORD 
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
4. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
FOLGUEROLES I L’ASSOCIACIO TAPÍS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que l’Ajuntament de Folgueroles ja fa un anys que entre els seus objectius té el de 
fomentar la sensibilització de la població del municipi dels diferents aspectes relacionats 
amb el reciclatge, la reutilització de diferents residus domèstics i la seva valorització. Així 
com donar suport a traves de diferents competències dels seu àmbit, a tots aquelles 
ciutadanes i ciutadans amb dificultats d’inserció sociolaboral amb l’objectiu d’evitar la seva 
exclusió social i el treball directa i també conjuntament amb entitats del sector social, amb 
l’objectiu de la recerca de solucions compromeses amb la finalitat de donar suport i 
assistència a aquells sectors de població que presenten més dificultats. 
 
Atès que l’Associació Tapís treballa amb col·lectius de la Comarca d’Osona que presenten 
especials dificultats d’inserció al món laboral utilitzant el treball productiu com a eina 
educativa, sent una de les seves font de finançament la recollida de roba. 
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 47.2c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic una administració pública pot subscriure convenis amb un 
subjecte de dret privat, i havent-se justificat en l’expedient la seva necessitat i oportunitat; es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Folgueroles i l’Associació Tapís, per tal de sensibilitzar a la població local per un cantó en 
aspectes de reciclatge, i per altre, facilitar a sectors de la població necessitats, la recerca i 
utilització de recursos d’inserció sociolaboral, amb la recollida selectiva de roba usada que 
realitzarà l’Associació Tapís. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni, segons el detall següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES I 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS. 
 
REUNITS 
 
D’una banda , el senyor/senyora Carles Baronet Aldabó, Alcalde de l’Ajuntament de 
Folgueroles, amb seu a la Plaça Verdaguer, 2 Can Dachs , CIF P0808200J 
 
D’altre banda, el Sr. Antoni Cumeres Costa, amb el càrrec de President de l’ASSOCIACIÓ 
TAPÍS, amb seu al carrer Adoberies nº 9, 08500 de VIC i amb CIF G08974917 
 
Assistits pel Secretari/ria de l’Ajuntament de Folgueroles, senyora Ma. Pilar Edo Atarés. 
 
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de comú 
acord, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Folgueroles té entre els seus objectius de foment, els següents: 
 

 La sensibilització a la població del seu municipi de diferents aspectes relacionats amb 
el reciclatge, la reutilització de diferents residus domèstics i la seva valorització. 

 

 El donar suport a traves de diferents competències dels seu àmbit, a tots aquelles 
ciutadanes i ciutadans amb dificultats d’inserció sociolaboral amb l’objectiu d’evitar la 
seva exclusió social. 

 

 El treball directa i també conjuntament amb entitats del sector social, amb l’objectiu 
de la recerca de solucions compromeses amb la finalitat de donar suport i assistència 
a aquells sectors de població que presenten més dificultats. 

 
II.- Que l’ASSOCIACIÓ TAPÍS que va començar la seva tasca l’any 1985, sempre ha tingut 
com a constants el treball amb col·lectius de la Comarca d’Osona que presenten especials 
dificultats d’inserció al món laboral utilitzant el treball productiu com a eina educativa. 
 
A l’estiu de 2001 es va posar en marxa , conjuntament amb Càrites Arxiprestal de Vic, el taller 
de classificació i selecció de roba “El Fil”.  L’any 2008 es constitueix Treballs i Serveis TAPÍS, 
empresa d’inserció laboral.   Hores d’ara continua treballant en les activitats de tres seccions; 
mecanitzats i manipulats, roba i neteja.   
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El finançament de les activitats que realitza l’ASSOCIACIÓ TAPÍS, és possible, gràcies als 
recursos obtinguts a través de la prestació de serveis, la fabricació de productes, de la 
recollida de roba, de donacions i de subvencions que rep de diferents administracions.    
 
Pel que fa a la secció de roba l’Associació treballa en els següents apartats: 
 

a) La recollida de roba.   Recepció de roba que la gent porta personalment a diferents 
locals de l’entitat. Recepció de roba que fan arribar algunes parròquies, entitats o 
diferents col·lectius de la Comarca.  Recollida de roba a través dels contenidors del 
Programa Roba Amiga ubicats en diferents poblacions de la Comarca d’Osona. 

 
b) Taller d’emmagatzematge i classificació de roba usada. Tria, selecció i classificació 

de roba.   Preparació de comandes per Càritas i altres Serveis Socials de la Comarca. 
 
c) Taller d’emmagatzematge a Manlleu.  Classificació definitiva i emmagatzematge 

segons qualitat de la roba recollida.   Selecció de la roba per a finalitats socials, per la 
seva venda a la botiga “El Fil” i/o per enviament a països en vies de 
desenvolupament. 

 
d) Servei de bugaderia domèstica.  Servei de rentat, plegat i planxat de roba.  S’efectuen 

serveis a particulars, entitats socials i empreses. 
 

e) Botiga.   “El Fil” espai de venda de roba usada per a tots els públics.  A preus baixos 
per a persones que ho puguin necessitar. 

 
Amb aquests antecedents, ambdues parts 
 
CONVENEN 
 
Article 1.  Objectiu del conveni. 
L’assoliment dels fins descrits en els expositius anteriors, en el marc de les activitats  de 
foment que duu a terme l’Ajuntament de Folgueroles per tal de sensibilitzar a la població local 
per un cantó en aspectes de reciclatge, i per altre, facilitar a sectors de la població 
necessitats, la recerca i utilització de recursos d’inserció sociolaboral. 
 
Amb aquesta finalitat. L’Ajuntament de Folgueroles accepta posar en funcionament la 
recollida selectiva de roba usada que realitzarà l’ASSOCIACIÓ TAPÍS, i el producte es 
destinarà a les finalitats descrites en el paràgraf anterior. 
 
D’aquesta manera, i mitjançant la signatura d’aquest conveni es fixa el procediment de la 
recollida i les obligacions d’ambdues parts per arribar als objectius fixats en aquest. 
 
Article 2. Serveis que ofereix l’ASSOCIACIÓ TAPÍS. 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS posa a disposició de l’Ajuntament de Folgueroles els diferents 
recursos que disposa i d’una manera concreta les diferents seccions de l’empresa d’inserció 
laboral i d’altres serveis i programes que desenvolupa l’Associació. La concreció i la utilització 
es farà a través dels diferents professionals i/o persones que ambdues parts nomenin i 
d’acord amb els criteris i circuits que acordin els seus responsables. 
 
Article 3. Activitats a realitzar per part de l’ASSOCIACIÓ TAPÍS. 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS durà a terme diferents activitats en compliment d’aquest Conveni, que 
es definiran anualment de forma consensuada amb el representant que específicament i a  
aquest efecte, designi l’Ajuntament de Folgueroles. 
 
Anualment l’ASSOCIACIÓ TAPÍS, elaborarà una memòria, en la qual es detallaran les 
accions dutes a terme durant l’any i d’una manera mes específica de les persones residents a 
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la població, que ha estat usuàries dels diferents serveis que presta directa o indirectament 
l’Associació.  
 
De la mateixa manera i en el marc d’aquest Conveni, l’ASSOCIACIÓ TAPÍS, durà a terme la 
recollida selectiva de roba usada, d’acord amb les condicions previstes en aquest Conveni. 
 
Article 4.  Recollida selectiva de la roba usada 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS disposa dels mitjans materials i humans suficients i necessaris per dur 
a terme la recollida selectiva de roba usada. 
 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS posarà a disposició de l’Ajuntament de Folgueroles un total de 2 
contenidors adaptats i dissenyats per fer la recollida. Aquests contenidors s’ubicaran tots dos 
al carrer de la Font, davant del número 45. 
 
El nombre de contenidors i també la seva ubicació, s’adaptaran a les necessitats detectades 
en el municipi, podent ser ampliats, reduir-ne el seu nombre i/o modificar la seva ubicació, 
d’acord amb l’Ajuntament. 
 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta 
gestió de la recollida, i assumirà les despeses que això comporti.  Correrà a càrrec de 
l’Associació els següent: 
 

 L’ASSOCIACIÓ TAPÍS instal·larà als seu càrrec els contenidors en els llocs 
prèviament acordats així com també el seu manteniment i neteja i eliminarà si es 
produeixen, pintades i grafits per tal que tinguin un aspecte adequat.   En els 
mateixos i constarà una identificació de l’Ajuntament de Folgueroles en el marc de la 
col·laboració acordada.   

 L’ASSOCIACIÓ TAPÍS farà front a totes les despeses que generi el procés de 
recollida i transport de la roba usada dipositada en els contenidors. 

 L’ASSOCIACIÓ TAPÍS realitzarà els canvis necessaris en el nombre de contenidors i 
en la seva ubicació quan ambdues part així ho acordin. Tant l’Ajuntament com 
l’Associació coincideixen en que cal millorar sempre la recollida de la roba usada tant 
en volum com amb visibilitat per tal sensibilitzar a la població respecte al reciclatge i 
el valor afegit d’aquest. 

 L’ASSOCIACIÓ TAPÍS i a petició de l’Ajuntament de Folgueroles col·laborarà en totes 
aquelles campanyes de sensibilització de cara a la població tant pel que fa a la 
recollida selectiva de roba usada així com també amb alguna recollida específica i 
puntual que pugui fer alguna entitat del propi municipi com pugui ser Càritas. 

 
Article 5. Col·locació dels contenidors i control i seguiment del volum de roba 
recollida. 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS ubicarà els contenidors a la via pública o en l’espai designat a 
aquest efecte per part de l’Ajuntament de Folgueroles, sense cap càrrec.  
 
Amb la finalitat de sensibilitzar i també facilitar l’apropament de la recollida de la roba 
usada a la població, la ubicació dels contenidors es miraran de situar en llocs pròxims a 
zones netes o bé en zones on hi hagin instal·lats contenidors de recollida selectiva, 
paper, vidre, etc. 
 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS comunicarà trimestralment i per escrit a l’Ajuntament de 
Folgueroles la quantitat de roba recollida en cada ubicació així com també les recollides 
realitzades i també aquelles incidències que puguin ser d’interès. 
 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS comunicarà anualment i per escrit a l’Ajuntament de Folgueroles  
el resum de roba recollida, el destí de la mateixa, els ingressos i despeses que s’han 
generat així com també les persones amb situació de risc d’exclusió social que han estat 
contractades per aquesta finalitat.  
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Article 6.  Contraprestació. 
Les diferents activitats i tasques a realitzar que preveu aquest Conveni, aniran a càrrec de 
l’ASSOCIACIÓ TAPÍS. No hi ha cap contraprestació a càrrec de l’Ajuntament de 
Folgueroles. 
 
Article 7. Responsabilitat  de les parts. 
L’ASSOCIACIÓ TAPÍS es responsabilitza mitjançant una assegurança expressament 
contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin 
ser ocasionats en els contenidors propietat de l’Associació i ubicats a la via pública.  
S’adjunta en el present conveni còpia de l’assegurança vigent. 

        
      Article 8.  Durada i data d’aplicació. 

La vigència del conveni s’inicia amb la signatura del mateix i s’estableix una durada  de 
quatre anys. Un cop finalitzat aquest període, les parts podran acordar la prorroga per un 
període de quatre anys més. 

 
      Com a prova de conformitat amb les condicions exposades, ambdues parts signen  
      el present conveni en el lloc i data indicats. 

 
Quart.- Delegar tan àmpliament com calgui en el senyor Alcalde per a la signatura del 
conveni i per a qualsevol altra actuació necessària per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet diu que ja fa temps que estan instal·lats els contenidors i encara no hi ha 
cap conveni signat amb l’Associació i és vol regularitzar aquesta situació, els drets i 
obligacions són molt bàsic, tot es a càrrec de l’Associació, l’Ajuntament només cedeix un 
espai per a la ubicació dels contenidors. 
 
C. ACORD 
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
El Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Folgueroles volen afavorir la 
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària 
Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici 
actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 
comunitat.  

 
L’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de caràcter 
obligatori. 
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Tenint en compte que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, 
proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un 
sol projecte ben articulat. I que ambdues parts estan interessades en col·laborar en aquest 
projecte. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic les administracions públiques poden subscriure convenis, i 
havent-se justificat en l’expedient la seva necessitat i oportunitat; i tenint en compte allò 
previst sobre els convenis de col·laboració als articles 303 a 311 del reglament d’Activitats, 
Obres i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col.laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Folgueroles en relació amb el projecte de servei comunitari. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni, segons el detall següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I  L’AJUNTAMENT 
DE FOLGUEROLES EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

 
REUNITS 

 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Martí Barberà i Montserrat, director general d'Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 131/2017, d’1 d’agost, i 
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, 
de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC 
núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 

 
PER L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES,  
 
l’Il·lustríssim Carles Baronet Aldabó alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
EXPOSEN 

 
Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat 
el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària 
Obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei 
Comunitari esdevé un model en el que l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el 
servei dóna sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu 
entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís 
cívic. 
 
Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de 
caràcter obligatori. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Folgueroles volen afavorir la 
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària 
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Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 
articulat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, 
reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de 
conformitat amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Folgueroles  per desenvolupar el Projecte de 
Servei Comunitari. 
 
Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer o quart 
d’ESO, degudament autoritzats pels pares i mares o tutors/es legals. L’alumnat podrà 
col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les 
que consten en aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o 
contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies de l’entitat.  
 
Tercera.  L’Ajuntament de Folgueroles es compromet a : 
 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que participi en 

el projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari 
- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn 

com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 
- Difondre les pràctiques  de referència que es realitzin. 

 
Quarta. El Departament d'Ensenyament es compromet a:  
 

- Dissenyar i planificar el projecte. 
- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 
- Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i 

entitats implicats d’aquesta proposta educativa. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat /l’Ajuntament 

participant per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 
Cinquena. Totes les parts faran constar la col·laboració del Departament d'Ensenyament  i 
l’Ajuntament de Folgueroles en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a 
terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 
 
Sisena. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 
de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
Així mateix es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 1/1982 del 5 de maig de protecció 
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Setena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per al Departament 
d'Ensenyament ni per a l’Ajuntament. 
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Vuitena.  Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2020. Podrà prorrogar-se, si així ho acorden de manera expressa les parts 
signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 
 
Novena. Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any, amb representants 
d’ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les 
actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió resoldrà 
els possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna 
de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
Desena. Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, i concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció 
a la infància i a l'adolescència que modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament 
Civil. Concretament, la modificació de l'article 13 que preveu que serà requisit per a l’accés i 
exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no 
haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual, que haurà de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat corresponent. 
 
Onzena. Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels firmants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per 
complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts firmants. 
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, la 
part que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència de la causa de resolució i es 
considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 
indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació. 
 
Dotzena.  Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no s’arribi a cap acord, 
podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat 
amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest 
conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

Tercer.- Delegar tan àmpliament com calgui en el senyor Alcalde per a la signatura del 
conveni i per a qualsevol altra actuació necessària per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que aquest es un projecte que s’està desenvolupant a molts 
Instituts de Catalunya, en el cas del SES les Margues de Calldetenes van venir fa uns 
mesos i consisteix en que alumnes de tercer i quart d’ESO puguin col·laborar fent tasques 
de voluntariat a les tardes a diverses dependències municipals, com pot ser el casal de la 
gent gran o l’escola. Hi ha un conveni i es vol passar per ple, al ser un conveni de 
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col·laboració. Ja s’estan posant en contacte des de l’Institut amb el casal de la gent gran a 
veure quin tipus de tasques podrien desenvolupar i els nens de Folgueroles seran els que 
vindran a Folgueroles a fer aquest voluntariat. 
 
C. ACORD 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET 2017/457 DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2017, DE 
SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU 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. 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que en data 29 de desembre de 2017 aquesta Alcaldia va dictar el Decret 2017/457, 
que va acordar donar compte del mateix al Ple immediat que celebri l’Ajuntament als efectes 
de la seva ratificació, en el qual es va aprovar el següent: 
 
“Vist el Conveni tipus aprovat pel Consell Comarcal d’Osona en sessió de data 8 de març de 
2017 per l’assessorament, col.laboració i desenvolupament de programes en matèria 
d’energia i comptabilitat energètica de l’Agència Local d’Energia d’Osona del Consell 
Comarcal d’Osona. 
 
Atès allò previst sobre els convenis de cooperació als articles 303 a 311 del reglament 
d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció amb el Consell Comarcal d’Osona l conveni 
interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament de Folgueroles, 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. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni, segons el detall següent: 

 
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENT DE 
FOLGUEROLES 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 
 
REUNITS 
 
D’una part el senyor Joan Roca i Tió, com a president del Consell Comarcal d’Osona, 
degudament facultat per aquest acte per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 8 
de març 2017, assistit pel secretari del Consell, senyor Jaume Manau i Terrés. 
 
De l'altra, el senyor Carles Baronet Aldabó, com alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, en 
ús de les atribucions que li confereix l'habilitació conferida per Decret de data 29 de desembre 
de 2017 pel qual se’l/la faculta per assumir els compromisos derivats d’aquest conveni, 
assistit pel/la secretari/ària de la Corporació, senyora Ma. Pilar Edo Atarés. 
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Les parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la 
representació que els correspon  
 
EXPOSEN 
 
El Consell Comarcal és i ha de ser una entitat local encaminada a prestar serveis als ens 
locals del seu àmbit territorial, a assistir-los, a assessorar-los i a donar-los eines per tal de 
facilitar el seu dia a dia i la prestació dels serveis que tenen encomanats. Aquesta voluntat 
d’actuació és la que acompanya tots i cada un dels serveis i les accions que es presten des 
del Consell Comarcal d’Osona.  
  
Tendir cap a les economies d’escala, mancomunar serveis, compartir projectes i actuacions i 
consorciar estructures ha de ser l’objectiu i el model a desenvolupar. La nostra obligació, com 
a gestors de recursos públics, és la de treballar amb eficiència i eficàcia, acompanyant els ens 
locals que són les administracions més pròximes als ciutadans. 
 
Així doncs, és la voluntat d’aquest conveni fomentar la cooperació entre el Consell Comarcal i 
els ens locals per poder prestar serveis en la gestió energètica de la forma més eficient i 
col·laborativa possible. En aquests moments és fonamental treballar conjuntament per la 
prestació de serveis als ens locals, fomentar l’estalvi energètic, l’eficiència, la promoció de les 
energies renovables i la reducció de les emissions de CO2. 
 
En el present conveni es descriuen i articulen aquells serveis i programes que s’ofereixen des 
de l’Agència Local de l’Energia (en endavant ALEO) del Consell Comarcal als ens locals de la 
comarca amb el cofinançament dels ens. 
 
FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 
1.- El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, assigna als consells comarcals competències en 
matèria d’assistència i cooperació als municipis. En aquest sentit, el Consell Comarcal 
d’Osona, en el seu Pla d’Actuació Comarcal estableix, com a eix principal d’actuació, la 
prestació de serveis als ajuntaments de la comarca d’Osona. 
 
2.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en el seu article 25.1 
determina que: 
 
“25.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
3.- Llei municipal i règim local de Catalunya: El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, en els seus articles 66.1, 
66.3 determina que: 
 
“66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents: 

a) La seguretat en llocs públics. 
b) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 
c) La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis. 
d) L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió 

d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la 
conservació de camins i vies rurals. 

e) El patrimoni historicoartístic. 
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f) La protecció del medi. 
g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de 

consumidors. 
h) La protecció de la salubritat pública. 
i) La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut. 
j) Els cementiris i els serveis funeraris. 
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. 
l) El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de 

recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals. 
m) El transport públic de viatgers. 
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme. 
o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb 

l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres 
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la 
participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. 

 
L’article 150 del mateix decret legislatiu diu que: “Els ens locals supramunicipals que tenen 
atribuïdes funcions de cooperació poden amb aquesta finalitat, establir convenis o crear 
consorcis amb llurs municipis [...]” 
 
4.- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals: L’article 175 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals diu 
que: “La comarca pot prestar serveis municipals amb virtut de delegació o conveni, de 
conformitat amb les previsions establertes en el programa d’actuació comarcal. 
 
Així doncs, les dues parts reconeixent-se competències i capacitat per aquest acte, 
formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en l’execució, 
coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes i serveis 
ajustats a la realitat dels ens locals, d’acord amb les clàusules següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte del conveni  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Folgueroles i el 
Consell Comarcal d’Osona per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament 
total o parcial de programes i accions que es presten des de l’Agència Local de l’Energia 
d’Osona (ALEO) del Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb les següents clàusules i els 
annexos que consten en el present conveni. 
 
Segona.- Objectius del servei 
 
Els objectius generals del servei, que rep el nom d’Agència Local de l’Energia d’Osona 
(ALEO), són els següents: 
 

 Donar suport als ens locals a conèixer i controlar els consums energètics locals per 
incrementar la seva capacitat de gestió i realitzar propostes de estalvi i millora 
energètica. 

 Promoure l’estalvi i l’eficiència energètica per la reducció dels costos econòmics 
locals, lluitar contra el canvi climàtic i minimitzar la resta d’impactes ambientals 
associats a les energies no renovables. 

 Promoure la utilització i ús de les energies renovables en dependències locals, per 
reduir la dependència exterior, reduir impactes ambientals i fomentar l’ocupació local. 

 Difondre, promocionar i formar professionals i la població general en matèria de gestió 
energètica, estalvi i eficiència energètica i energies renovables. 

 Implantació de programari i maquinari en els municipis i les seves instal·lacions per 
aconseguir els objectius abans exposats. 
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En resum, l’ALEO treballa i col·labora amb aquesta amb finalitat amb els ens locals de la 
comarca, per promoure una societat més descarbonitzada amb menys dependència de 
combustibles fòssils i on l’eficiència i l’estalvi, tant econòmic com energètic, sigui pioner als 
ens locals participants. 
 
Tercera.- Serveis de l’ALEO 
 
Des de la seva posada en funcionament l’ALEO presta, com a servei bàsic i principal, la 
gestió, assessorament i col·laboració en la comptabilitat energètica per part dels ens locals. 
Dins d’aquest servei en destaquen com a tasques principals les següents: 
 

 Control i seguiment de totes les factures energètiques (elèctriques i tèrmiques) dels 
consums i costos que tingui l’ens local en les seves instal·lacions i dependències. 
Aquest control es realitza a través d’un software de gestió energètica, a través del 
qual es farà un seguiment acurat de tots els consums i que permetrà disposar 
d’alarmes per desviacions, sobre consums o errors en les facturacions entre altres. 

 Gestió i seguiment dels contractes de subministrament elèctric i de gas dels ens 
locals, i establir-se com a contacte directe amb les empreses comercialitzadores per 
tal de fer canvis, millores o reclamacions.  

 Presentació d’un informe anual per analitzar l’evolució i la situació del ens local en 
matèria energètica, analitzant històrics, fent comparacions entre ens i fent propostes i 
actuacions a realitzar per obtenir millores. 

 Donar resposta a totes les consultes i informes sobre consums i costos energètics 
que els ens locals sol·licitin de les seves instal·lacions i/o dependències. 

 Informar i col·laborar en la tramitació de les subvencions que surtin de 
administracions superiors en matèria energètica. 

 Informar de tots els canvis legals que puguin afectar els ens locals en matèria 
d’energia. 

 Mantenir i disposar d’un sistema d’informació SIG dels enllumenats públics i les seves 
característiques principals de tots els ens locals que ho sol·licitin. 

 Actuar com a assessors en matèria energètica sempre que el ens local ho requereixi, 
ja sigui, per resoldre problemàtiques, per fer millores en instal·lacions i/o 
dependències, per noves construccions o rehabilitacions i per tots aquells dubtes que 
sorgeixin als ens locals a nivell de cost i consum d’energia. 

 Promocionar i analitzar la implantació d’energies renovables als ens locals de la 
comarca. 

 Fer un seguiment de la accions previstes als PAES (Plans d’Acció d’Energia 
Sostenible) d’aquells ens locals que en disposin. 

 Informar i col·laborar en jornades i altres esdeveniments sobre matèria energètica que 
puguin ser interessants pels ens locals i els tècnics dels ens locals. 

 Col·laborar amb els ens en matèria de sensibilització i formació per l’ús racional de 
l’energia a la ciutadania. 

 
L’aprovació i signatura d’aquest conveni significa l’acceptació del servei de comptabilitat 
energètica exposat, i el seu cost que es detallarà a les clàusules següents. 
 
Quarta.- Condicions i règim de cooperació del servei de l’ALEO 
 
El Consell Comarcal d’Osona és l’organisme responsable de prestar el servei de gestió, 
assessorament i col·laboració en la comptabilitat energètica als ens locals. A tal efecte 
s’obliga:  
 

 A disposar del personal tècnic necessari per la implantació i el funcionament del 
servei i dotar-lo de la infraestructura de treball necessària, posant a la seva disposició 
les instal·lacions del Consell Comarcal. 
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 Disposar de l’aplicació d’informació de comptabilitat i gestió energètica, així com 
altres aparells i material necessari per el correcte funcionament del servei. 

 Cercar ajudes i cooperació d’altres organismes per l’adquisició de material, 
aportacions econòmiques i la realització d’actuacions vinculades al servei. 

 
Per part de l’ens local la cooperació comprèn: 
 

 Finançar les despeses bàsiques del servei, d’acord amb la clàusula cinquena. 

 Nomenar un responsable de la gestió energètica de l’ens local, que serà la persona 
referent per al personal del servei comarcal. 

 Aportar la informació disponible necessària per a la prestació del servei al Consell 
Comarcal. 

 Autoritzar al Consell Comarcal perquè obtingui la informació de tercers necessària per 
a la prestació del servei i, específicament, els arxius i/o factures digitals de facturació 
dels costos i consums energètics locals de les empreses comercialitzadores, i la 
sol·licitud de canvis acordats en la contractació. 

 Tenir cura dels aparells de mesura subministrats per l’Agència. 

 Facilitar l’accés als equipaments i als seus sistemes i equips, així com a instal·lar 
equips de mesura si s’escau.  

 
Cinquena.- Finançament 
 
Els ens locals beneficiaris del servei en finançaran les despeses bàsiques. Per tant, cada ens 
local està obligat a fer les aportacions econòmiques que s’acordin i es fixin i que aniran 
determinades segons el nombre d’habitants de l’entitat. Pel càlcul de la quota s’aplicarà la 
formula següent, si bé hi haurà una quota mínima sempre que no s’hi arribi al mínim fixat pel 
nombre d’habitants: 
 

Quota anual*  = habitants (padró data 01/01/2016) x coeficient de càlcul 
 
On el coeficient de càlcul és el següent: 
 

€ habitant entitats de > 20.000 habitants  0,1643 

€ habitant entitats de 20.000 > 15.000 habitants 0,1640 

€ habitant entitats de 5.000 < 15.000 habitants 0,1930 

€ habitant entitats de 2.000 < 5.000 habitants 0,2098 

€ habitant entitats de 1.000 < 2.000 habitants 0,5244 

€ habitant entitats de < 1.000 habitants 0,5520 

 
La quota mínima serà l’aportació a fer en cas que el càlcul anterior sigui inferior a aquesta 
quota. La quota mínima és la següent: 
 

Quota Mínima entitats < 2000 hab 430 € 

Quota Mínima entitats > de 2000 hab 690 € 

 
Per a la quota anual a aportar pel servei de l’Agència de l’Energia, sense tenir en compte el 
cost afegit que pugui suposar la participació en el programa de l’Annex 1 és de: 690 euros. 
 
Aquestes aportacions es podran fer amb fons propis o els fons que es percebin d’altres 
administracions o entitats. 
 
Els ens locals faran efectiu el pagament de l’aportació econòmica del servei de l’ALEO així 
com els altres programes previstos en les clàusules següents i annexes que subscriguin, dins 
el segon trimestre de cada any natural. El cobrament s’efectuarà pel Consell Comarcal 
d’Osona al mes de juny de cada any al compte corrent núm. que a tal efecte designi l’ens 
local. 
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Sisena.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de seguiment formada per a tots els ens locals que estiguin 
adherits a l’ALEO i que serà l’encarregada de supervisar i vetllar pel compliment dels 
objectius i tasques fixades en el present Conveni. 
 
L’ens local designarà un representant, el qual participarà en la comissió de seguiment del 
conveni, i la resolució dels problemes que puguin derivar-se del seu desenvolupament, 
realitzant també el seguiment de la gestió dels diferents programes i serveis que es duguin a 
terme. 
 
Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop a l’any prèvia convocatòria per part de 
l’ALEO o sempre que sigui necessari a petició de com a mínim 1/3 dels ens locals que en 
formin part.  
 
Setena.- Programes complementaris  
 
Juntament amb els serveis bàsics de comptabilitat i assessorament energètic, l’ALEO podrà 
oferir altres programes més concrets, individualitzats i especialitzats en temes energètics. 
Aquests programes tindran els mateixos objectius fonamentals que persegueix les tasques de 
l’ALEO i es portaran de forma individualitzada i segons interès i necessitats dels ens locals.  
 
El programes es detallaran i regularan en forma d’annex, juntament amb el present conveni. A 
l’annex 1 es pot veure un model-exemple d’aquests. 
 
Vuitena.- Programa Desendolla’t equipaments (Programa complementari) 
 
Vist el grau de maduresa assolit, les necessitats i els resultats obtinguts amb projectes com el 
Desendolla’t, el Telemesura’t i altres assessoraments puntuals i particulars per sistemes de 
telegestió, en el present conveni i detallat en l’annex 2 es preveu la implantació a partir del 
2017 del programa Desendolla’t equipaments.  
 
Aquest programa tindrà tres models d’intervenció segons necessitats, i el cost del programa 
anirà en funció d’aquest model. Els 3 models d’intervenció són: 
 

 Nova adhesió (A): Model d’intervenció més significatiu, pensat per aquells 
equipaments on encara no s’ha fet cap tipus d’actuació acurada per part de l’ALEO o 
altres entitats, i que no es disposi d’informació detallada del vectors energètics. La 
nova implantació significa la instal·lació de sistemes de telemesura per conèixer la 
corba de consums diaris i el comportament de l’equipament. Juntament amb això, 
caldrà un estudi i anàlisi acurat del funcionament energètic de tota la dependència 
(tèrmica i elèctrica) o enllumenat. A partir d’aquest anàlisi es defineixen un seguit de 
mesures en l’ús diari, les quals s’implanten conjuntament amb els usuaris de 
l’equipament o mantenidors, i finalment es va fent una anàlisi i millora continuada de 
les actuacions. Aquest model d’intervenció finalitza amb un informe anual on es dóna 
detall i informació de totes les actuacions realitzades, i també dels resultats obtinguts. 

 

 Continuïtat (B): Model d’intervenció amb un nivell inferior a l’anterior, ja que està 
pensada per aquells equipaments que ja han passat per la intervenció anterior o que 
es disposa de coneixement elevat de l’edifici o enllumenat, ja sigui per altres projectes 
o auditories, i per tant únicament caldrà fer un seguiment de les actuacions i anar fent 
millores i canvis sempre que es cregui necessari. Tot i així, hi haurà un seguiment 
acurat setmanal i mensual dels consums i accions que si realitzen. 

 

 Telegestió (C): Darrer nivell d’intervenció on l’ALEO realitza la gestió de la calefacció, 
aires condicionats, il·luminació, equips d’ofimàtica, i altres elements dels equipaments 
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municipals que disposin d’un sistema de telegestió. Amb aquesta intervenció, l’ens 
local encarrega la gestió (encesa, horaris, temperatures...) dels elements 
telegestionats als tècnics de l’ALEO, els quals, a través de les dades que es recullin, 
horaris de funcionament i el contacte diari amb els usuaris, portaran a terme una 
programació i gestió acurada, per tal d’assegurar un rendiment òptim dels sistemes 
energètics. Fins i tot, aquesta opció de telegestió també està disponible pels 
enllumenats públics.   

 
El programa i les diferents formes d’adhesió s’incorporen a aquest conveni mitjançant una 
annex anual, que estableix per a cadascun d’ells el nom i descripció del programa i modalitat, 
el servei que s’ofereix, el pressupost i el seu finançament i l’aportació econòmica anual a 
abonar per part de l’ens local. 
 
El Consell Comarcal d’Osona, el mes de setembre de cada any aprovarà l’actualització dels 
annexos per l’any següent. Aquells ens locals que vulguin variar la seva participació en el 
programa respecte l’any anterior, ja sigui canviant de modalitat o canviant de dependències, 
hauran de presentar l’annex que pertoqui amb les modificacions corresponents com a mínim 
amb dos mesos d’antelació abans de finalitzar l’any natural.  
 
En el cas que l’ens local decideixi no continuar amb un programa i una modalitat, ho haurà de 
comunicar com a mínim amb dos mesos d’antelació abans de finalitzar l’any natural.  
 
En cas que no formuli aquest preavís ni una sol·licitud de modificació, s’entendrà que 
continua amb el programa i la modalitat de forma automàtica. 
 
No obstant això, la realització dels programes i/o altres serveis està sempre condicionat a les 
disponibilitats tècniques i econòmiques del Consell Comarcal d’Osona i al pagament de la part 
que correspon als ens locals. 
 
Les condicions de cooperació així com el finançament del programa Desendolla’t 
equipaments es fixa en l’annex 2 del present Conveni. 
 
Novena.- Vigència i publicitat del conveni  
 
El present conveni mantindrà la seva vigència fins a data 31 de desembre de 2017. 
Transcorregut aquest termini, el Conveni es prorrogarà de forma tàcita cada any natural.  
 
En cas que l’ens local decidís no continuar amb el servei de l’ALEO, ho haurà de manifestar 
de forma expressa al Consell Comarcal d’Osona amb una antelació mínima de dos mesos 
abans de finalitzar l’any natural. 
 
El present conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la total liquidació 
de les obligacions que se’n deriven en els termes previstos a les clàusules del mateix. No 
obstant això, el present conveni s’extingirà: 
 

a) Per l’incompliment de les obligacions pactades 
b) Per mutu acord entre les parts 
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o les finalitats previstes 
d) Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin el present conveni. 

 
La pèrdua de vigència no comportarà en cap cas la rescissió del pagament de les despeses 
efectuades pel Consell Comarcal d’Osona en compliment de les obligacions contretes per al 
servei o programa. 
 
En qualsevol cas, l’extinció d’aquest conveni comporta la liquidació dels imports i els 
compromisos fixats per les dues parts signatàries en el moment de fer-se efectiva. 
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Desena.- Actualització del finançament 
 
Els imports fixats en la clàusula cinquena s’actualitzaran periòdicament en allò establert en les 
ordenances fiscals comarcals. 
 
Desena.- Jurisdicció  
 
El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 
 
Onzena. – Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Conveni com després 
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que li hagi estat 
subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les actuacions que pel 
present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o societat, ni la usarà de cap 
manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni. 
 
Els compareixents troben conforme el present document i el signen per duplicat exemplar i a 
un sol efecte en el lloc i en la data que s’han indicat en el encapçalament. 
 
Dotzena. – Extinció conveni anterior 
 
A l’aprovació i signatura d’aquest conveni, s’extingirà simultàniament el signat amb aquesta 
finalitat amb anterioritat. 
 

Tercer.- Delegar tan àmpliament com calgui en el senyor Alcalde per a la signatura del 
conveni i per a qualsevol altra actuació necessària per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.- Que es reti compte del present Decret al Ple immediat que celebri l’Ajuntament als 
efectes de la seva ratificació.”                                                                                                    
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2017 acordant la 
subscripció amb el Consell Comarcal d’Osona l conveni interadministratiu de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Folgueroles, 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. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que es una ratificació d’un conveni i l’Agència Local d’Energia 
està molt a sobre de temes d’eficiencia energètica, ja ho van comentat en un ple anterior 
que ens havíem apuntat al desendolla’t com una de les actuacions.  
 
El senyor Bové demana si el desendolla’t es fa a l’Ajuntament i a l’escola. El senyor Baronet 
respon que de moment a l’escola. 
 
C. ACORD 
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents amb onze vots a favor i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
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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.  
 


		2018-03-26T12:32:21+0200
	FOLGUEROLES
	CPISR-1 Carles Baronet Aldabó
	ALCALDE


		2018-03-26T13:51:36+0200
	FOLGUEROLES
	CPISR-1 MARIA PILAR EDO ATARÉS
	SECRETARIA-INTERVENTORA




