
                              

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

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 4/2018 
Caràcter: ordinària  
Data: 28 de juny de 2018 
Horari: de 20:00 h a 20:17 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 20 de 
març de 2018 i Ple extraordinari de 8 de maig de 2018) 

2. Aprovació expedient de modificació de crèdits número 2/2018 
3. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent 
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local 

4. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2018 
5. Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Folgueroles i 

l’Agrupació de Defensa Forestal Portal de les Guilleries per al desenvolupament de 
programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals 

6. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
 

B) MOCIONS 
 

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 

1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia des del dia 2 de març al 31 de maig de 2018. 
2. 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 20 DE MARÇ DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE MAIG DE 
2018) 
 
Havent-se distribuït als regidors els esborranys de les sessions anteriors corresponent al Ple 
ordinari de 20 de març de 2018 i Ple extraordinari de 8 de maig 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 2/2018 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, per la senyora Masoliver: 
 
Atès l'expedient de modificació de crèdits dins del pressupost d'aquesta Corporació per 
l'exercici de 2018 incoat per a fer front a diverses despeses que es fa necessàries per al bon 
funcionament dels serveis, atenent a la necessitat de preveure partides noves o d’augmentar 
la consignació de partides per les que l’import previst inicialment es preveu insuficient. 
 
Atès que l’Ajuntament de Folgueroles ha rebut diverses subvencions finalistes per l’execució 
d’inversions diverses, una de la Diputació de Barcelona, per un import de 76.949,10 €, dins 
el programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa en 
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per a la sectorització de la xarxa 
d’aigua potable i instal·lació de comptadors sectorials a Folgueroles; de la Diputació de 
Barcelona, per un import de 2.765,00 €, dins el catàleg de serveis 2018, per a la substitució 
il·luminació existent del pavelló municipal per LED; de la Diputació de Barcelona, per un 
import de 48.743,31 €, dins el marc del Programa complementari de reforma i millora 
d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per a la substitució de la 
lluminària del Camp de Futbol per unitats de tecnologia LEDS i de la Generalitat de 
Catalunya, per un import de 48.825,00 €, dins la línia de subvencions per a inversions en 
camins públics locals, per a les obres del camí de Folgueroles a l’Ermita de Sant Francesc. 
 
Vist el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat 
Pressupostaria i sostenibilitat financera, que els ingressos que s’obtinguin per sobre de lo 
previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic, excepte la despesa 
finançada amb ingressos finalistes. I que de conformitat amb l'establert a l'article 14 de les 
bases d'execució del pressupost es podran generar crèdit en l'estat de despeses els 
ingressos de naturalesa no tributària, corresponents a aportacions, o compromisos ferms 
d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar junt amb l'Ajuntament, despeses 
de competència local. 
 
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. 
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Atès que consta també a l’expedient instruït, memòria especifica de l’alcaldia d’aquests 
mateixa data, redactada en compliment del que disposa la Disposició addicional setzena del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLHL), atès que dins aquestes despeses urgents i inajornables n’hi 
ha que tenen la qualificació d’inversió financerament sostenible. 
 
Tenint en compte que l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPS), estableix que en el supòsit que la 
liquidació pressupostària es posicioni en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, 
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net. 
Posteriorment la Llei 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector 
públic, modificà l’article 32 esmentat, incloent una disposició en la LOEPS, la sisena, que 
flexibilitza el destí del superàvit mentre estigui en vigor, establint la possibilitat de realitzar 
inversió financerament sostenible i assenyalant els requisits que han de complir les 
Corporacions Locals per poder fer-ho. 
Atès que els requisits formals per definir les inversions financerament sostenibles, estan 
recollits a la Disposició addicional setzena, sobre Inversió financerament sostenible que 
s’inclou al Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el Reial Decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel que és prorroga per al 2018 el destí del 
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica 
l’àmbit objectiu d’aquestes, que estableix en relació amb el destí del superàvit pressupostari 
de les Corporacions Locals corresponent a l’any 2017 que es prorroga per al 2018 l’aplicació 
de les regles fixades a la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, per la qual cosa s’haurà de 
tenir en compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
  
Atès que a l’expedient consta l’informe de secretaria-intervenció favorable, en relació a la 
memòria esmentada, efectuat en compliment del que estableix l’apartat 6 de la Disposició 
addicional setzena del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre 
Inversió financerament sostenible. 
 
Atès el que disposen els articles 34 i 35 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril en relació amb 
l’article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre el procediment 
a seguir per a modificar el pressupost; es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2018 (2018 10018) de 
generació de crèdit per ingressos finalistes que es detallen a continuació: 
 
INGRESSOS 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit 
Inicial 

Increment 
(ingrés 

finalista) 

Crèdit 
definitiu 

75085 Subv. Generalitat – Millora camí 
Sant Jordi 47.500,00 1.325,00 48.825,00 

76105 Subv. Diputació – Sectorització 
xarxa aigua potable  76.949,10 76.949,10 

76106  Subv. Diputació – Substitució 
il.luminació pavelló per LEDS  2.765,00 2.765,00 
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76107 Subv. Diputació - Substitució 
lluminària Camp de Futbol per LEDS  48.743,31 48.743,31 

 Total  129.782,41  
 
DESPESES 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Previsió 
Inicial 

Generació 
Despeses 

Previsió 
Total 

161   62302 Sectorització de la xarxa d’aigua 
potable 5.995,55 76.949,10 82.944,65 

3420 62301 Substitució il.luminació pavelló 
LEDS   2.765,00 2.765,00 

3421 62310 Substitució lluminària Camp de 
Futbol per LEDS  48.743,31 48.743,31 

454   61000 Inversions en camins rurals  47.500,00 1.325,00 48.825,00 
 Total   129.782,41  

 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost número 2/2018 (2018 
10018), de suplement de crèdit, a finançar amb romanent de tresoreria i mitjançant 
anul.lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost, d’acord amb el 
detall següent: 
 
INGRESSOS 
 
 
 
DESPESES 

Aplicació 
Pressup. 

 
Descripció 

Crèdit inicial 
(inclou 

modificació 
acord primer) 

Suplement 
crèdit 

Baixes 
crèdits 

Crèdit 
Definitiu 

161   62302 Sectorització de la xarxa 
d’aigua potable 82.944,65 51.738,89  134.683,54 

3420 62300 Millores pavello poliesportiu 2.765,00 2.485,80  5.250,80 

3421 62310 Substitució lluminaria Camp 
de Futbol per LEDS 48.743,31 269,98  49.013,29 

454   61000 Inversions en camins rurals 48.825,00 1.175,00  50.000,00 
151   64000 Revisió POUM 300.000,00  3.930,78 296.069,22 

 Total  483.277,96 55.669,67 3.930,78 535.016,85 
 
Tercer.- Declarar com a inversió sostenible la inversió de l’aplicació pressupostaria següent: 
 

Aplicació Pressupostaria Descripció Crèdit 
161 62302 Sectorització de la xarxa d’aigua potable 51.738,89 

 
Quart.- Que l’acord segon aprovat inicialment sigui sotmès a informació pública per un termini 
de quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, durant els quals els interessats podran interposar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 

Partida Denominació Finançament  
87000 Romanent líquid de tresoreria 51.738,89 
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Cinquè.- Determinar que l’acord segon 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 l’Ajuntament ha rebut diverses subvencions per 
inversions i es fa una modificació de crèdit per generar despesa per l’import de les 
subvencions, com a ingrés finalista. La diferència del cost d’aquestes actuacions es finança 
una part, la corresponent a la sectorització de la xarxa d’aigua potable, amb romanent de 
crèdit, com a inversió sostenible, ja que compleix els requisits que recull la normativa i la 
resta amb baixes d’una partida pressupostaria. 
 
El senyor Baronet diu, que en el seu dia l’empresa concessionària d’aigua ens va dir que 
tenim una xarxa d’aigua amb un estat lamentable, s’han fet un parell de talls intermitents en 
aquests últims mesos, i els hi van demanar que fessin una memòria de possibles actuacions 
d’emergència o importants pel municipi i van fer una memòria molt potent i hem estat el 
tercer municipi de tota la província de Barcelona que ens han donat més diners per dur a 
terme aquestes actuacions d’arranjament de la xarxa d’aigua.  
D’altra banda, com estem adherits al Pacte d’Alcaldes, s’ha d’aconseguir d’aquí uns anys 
que la contaminació lumínica baixi i pel tot el que sigui tema de lluminària es sol·licita 
subvencions. És va fer per l’enginyer municipal una memòria molt interessant, i s’ha 
aconseguit tot l’import que necessitàvem pel canvi de les llums del camp de futbol. També 
ens han donat una subvenció pel canvi dels llums del pavelló per LEDS. I pels camins rurals 
també hi hagut una memòria ben treballada des de la regidoria de medi ambient amb 
l’arquitecte municipal, i es podrà fer un arranjament important del camí de Sant Jordi, d’un 
tram important, ja que es un dels camins que més problemes dona, sobretot la zona propera 
a Vic, que hi passen molts camions, i era necessari fer un arranjament a la zona del 
començament, des de Sant Francesc fins a la Casica. 
 
És molt important en tot el tema de la contaminació lumínica i de l’estalvi energètic, que van 
venir els de l’Agència Catalana de l’Energia del Consell Comarcal i el regidor de serveis té 
tots els informes de l’estalvi que estem obtenint en matèria d’enllumenat, amb aquestes 
actuacions que es duen a terme. 
 
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. APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE 
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A 
LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ 
EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ 
INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
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L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) estableix que podran 
aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit 
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model 
simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre). 
 
Atès que  el municipi de Folgueroles d’acord amb les xifres de població resultants de la 
última revisió del padró municipal, té una població de 2.276 habitants i, l’import de les 
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local 
(no hi ha organismes autònoms, si una Fundació privada com a ens depenent, la Fundació 
Jacint Verdaguer) de 2.824.268,40 €, pressupost consolidat (amb un pressupost per 
l’Ajuntament de 2.682.268,40 € i per la Fundació de 142.000,00 €), està inclòs en l’àmbit 
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pot acollir, d’acord amb 
l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat. 
 
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, 
l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets 
i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot 
substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat 
i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant 
l’exercici del control financer. 
 
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del 
president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia.  
 
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, s’ha elaborat un annex en el qual hi 
figura el tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia 
en règim de requisits bàsics, i que engloba tots els tipus de despeses i obligacions amb 
efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar 
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general 
de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 
de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici 
de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 
 
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu el RD 
424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 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, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat econòmica-
financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i  40 del RD 424/2017. 
 
Segon.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora 
sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 
424/2017. 
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Tercer.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que 
preveu l’article 13 del RD 424/2017. 
 
Quart.- Aprovar el contingut de l’Annex I obrant a l’expedient instruït i que forma part 
d’aquest acord, referent als requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia a comprovar, aplicable a l’Ajuntament de Folgueroles i que estan adaptats a l’ACM, i 
que s’aplicarà sobre tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de 
l’entitat sotmesos a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics 
(s’exceptuen aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció 
prèvia).  
 
Cinquè.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament 
de Folgueroles que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 
de juliol de 2018. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que d’acord amb una normativa que entra en vigor el dia 1 de 
juliol estem obligats a tenir un model de control intern de fiscalització i degut al nombre de 
població i la xifra de pressupost que tenim, la intervenció que fem, es simplificada. Això 
significa, fonamentalment que el control financer només serà dels òrgans dependents, es a 
dir de la Fundació, que s’haurà de sotmetre a auditoria i a l’Ajuntament s’ha de fer la 
fiscalització prèvia, que significa que abans de fer una determinada despesa s’hauran de 
complir uns requisits bàsics, que fonamentalment són que hi hagi partida pressupostaria i 
que s’aprovi per l’òrgan competent que pertoca. Això provocarà que tot sigui més lent, ja que 
tot control i fiscalització significat que es mira tot amb lupa i vol dir més temps. Tots sabem 
que aquesta normativa be donada pel fet que altres administracions han actuat sense 
cautela i hagut molta corrupció i els que no tenim cap culpa hem de passar pel mateix lloc 
que els altres. 
 
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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2018 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Vist el resum numèric de xifres de població, segons resultat de la gestió del padró a 1 de 
gener de 2018, que és el següent: 
 

083 Folgueroles Població total a 1/1/2018 2.276 habitants 
 
D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglamento de población y demarcación territo-
rial de las entidades locales, aprovat pel Reial decret 1690/1986, l’Alcalde proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants del municipi amb 
referència a l’1 de gener de 2018, amb 2.276 habitants. 
 
Segon.- Facultar la Diputació de Barcelona perquè remeti els resultats numèrics de la revi-
sió anual al “Instituto Nacional de Estadística”, si escau. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que s’han perdut uns quants habitants en relació a l’any passat. 
Fa deu anys Folgueroles tenia 2.154 habitants, en deu anys tan sols en crescut 78 habitants, 
no arriba ni a un 5 per cent. 
 
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 
 
 
 
5. APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT 
DE FOLGUEROLES I L’AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL PORTAL DE LES 
GUILLERIES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL 
PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 
 
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que 
poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. I que els 
Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així 
com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text 
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Havent d’adoptar, dins l'àmbit de les seves competències, 
les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones 
forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).  

 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. I que a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, que es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i 
en l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els municipis de la 
demarcació de Barcelona. 



                              

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

Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense 
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals.  

La Diputació de Barcelona ha redactat un conveni tipus que pretén establir, de comú acord, 
una forma simplificada de gestió que permeti donar resposta ràpida i eficaç a l’execució dels 
Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals als 
ens locals i a entitats privades coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, que és la prevenció i 
lluita contra els incendis forestals. 

Mitjançant el conveni de col·laboració es regulen les relacions entre la Diputació de 
Barcelona, els diferents Ajuntaments, i les Agrupacions de Defensa Forestal, per al 
desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 

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 entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Folgueroles i l’Agrupació de Defensa Forestal Portal de les Guilleries per al 
desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per un any més, d’acord amb 
la minuta de conveni tipus que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE 
FOLGUEROLES I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PORTAL DE LES 
GUILLERIES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA 
DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb la Refosa 
núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel 
secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència número 3299/18, de data 13 d’abril de 2018 (BOPB de 20/04/2018).  
 
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES, representat per l’Alcalde, senyor Carles Baronet Aldabó, 
assistit per la Secretaria-Interventora, senyora Ma. Pilar Edo Atarés. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PORTAL DE LES GUILLERIES, representada pel 
senyor , en nom i representació d’aquesta entitat.  
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
De caràcter general.  
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1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que poden 
causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.  
 
2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text 
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  
 
3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals 
de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme 
municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).  

 
4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim Local.  
 
5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 6/1988, de 
30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita 
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la 
seva activitat.  

6. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des 
de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  

7. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes territorials, 
amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  

8. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, Programa d’informació i 
Vigilància contra Incendis forestals, Programa de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions i 
Programa de Restauració i Millora Forestal.  

9. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar els 
efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb seguretat i 
disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les Associacions de Propietaris Forestals, 
fomentant l’ús de la biomassa, protegint les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els usos 
de risc.  

10. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes territorials del Pla de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 
de desembre de 2017. En aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a 
mantenir el marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni.  

11. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició addicional 
vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol 
dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu 
aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol 
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per tant subscriure un nou conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i per tal 
d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració.  
 
12. El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció 
d’incendis forestals:  
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)  
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)  
13. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 
tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari 
un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’Ajuntament.  

14. Els documents dels programes es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció 
dels incendis forestals. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments donen suport 
tècnic i econòmic per a la seva execució.  
 
De caràcter específic.  

 
En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)  
 

15. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, 
de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté el conjunt de 
previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements 
del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis 
forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la 
prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips 
d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els 
equipaments i les infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden 
provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer operatives 
les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i 
n’estableix un calendari d’execució.  

16. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els 
propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de 
les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre les mesures adequades per 
a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en 
la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics 
establerts per l’Administració.  

17. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és revisat 
periòdicament. La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui 
coordina el planejament i l’execució de l’esmentat programa territorial.  
 
18. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un programa 
econòmic anual, per a tota la vigència del pla. Aquestes previsions i mesures es presenten 
mitjançant fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del 
municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de 
l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió.  

19. La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments que en 
tinguin exhaurida la vigència.  
 
En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)  
 
20. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província 
amb una xarxa de punts de guaita.  
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21. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a la 
població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació amb 
l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
ADF.  

22. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de prevenció 
d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació d’infraccions a 
la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la seva ràpida extinció.  

23. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269 
municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui 
coordina el planejament i l’execució de més del 90% del cost de l’esmentat programa 
territorial.  

24. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del PVI i 
recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i assignació de 
mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la 
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.  
 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes territorials, 
es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel present conveni. 
Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió deIs esmentats 
programes territorials de prevenció d’incendis.  
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius.  
 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia  
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc per 
col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels programes del Pla de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents  
 
PACTES  
 
Primer.- Objecte del conveni  
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Folgueroles (en endavant l’Ajuntament), l’Agrupació de Defensa Forestal 
Portal de les Guilleries (en endavant l’ADF), i la Diputació de Barcelona, durant l’any 2018 
prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes de Pla de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:  
 

• Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)  
• Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)  
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El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual d’execució. Per a 
l’any 2018, les actuacions a realitzar segons aquest programa s’adjunten com a Annex al 
present conveni.  
 
Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. La valoració i 
proposta del programes anual redactar, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de 
govern de les parts intervinents.  
 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 
En relació al PPI  
 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries.  

• Aprovar el PPI per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i trametre’l per a la seva 
aprovació al Departament d’Agricultura de la Generalitat.  

• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de 
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament a través de la Comissió de seguiment.  
 

• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions juntament amb representants de l’ADF i de la Diputació de Barcelona.  

• Donar suport a l’ADF per al compliment dels principis de publicitat, concurrència i 
integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.  

• Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF per als tràmits d’obtenció dels permisos 
necessaris per part dels titulars de les finques on es realitzaran les actuacions.  

• Realitzar l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del PPI no 
coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el 
municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa en la 
següent taula: 

Nombre d’habitants del municipi 
Percentatge a finançar 

des de l’Ajuntament 

Fins a 5.000 5% 

Major de 5.000 i fins a 10.000 10% 

Major de 10.000 i fins a 20.000 15% 

Major de 20.000 20% 

 

• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni. 
Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 

En relació al PVI 
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• Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF i l’ 
OTPMIFDA. 

• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’ADF. 

• Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració amb els 
Ajuntaments i l’ADF de la zona. 

• Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el 
Programa Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la 
campanya pel consum de combustible dels vehicles de l’operatiu, així com les del seu 
rentat. 

• Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais necessaris per 
a les reunions i activitats que es convoquin. 

Tercer.- Compromisos de l’ADF 

En relació al PPI 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries. 

• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de 
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 

• Contractar les actuacions d’execució del PPI determinades. La seva contractació 
haurà de garantir el compliment dels principis, en particular els de publicitat, 
concurrència i integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En aquest sentit, resultarà 
preceptiu, entre altres: 

o El compliment per part dels contractistes dels requisits d’aptitud, capacitat, 
solvència econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no concurrència de 
cap causa de prohibició de contractar. 

o La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els 
requeriments previstos a la LCSP. 

o La sol·licitud i valoració d’una pluralitat d’ofertes quan l’objecte contractual no 
superi les quanties previstes a la LCSP per a la contractació menor, tot 
justificant la no alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació i la no adjudicació al mateix contractista 
d’altres contractes menors, d’objectes qualitativament iguals, durant el termini 
d’un any, que individualment o conjunta, superin els imports assenyalats, 
llevat que l’obra o el servei només pugui ser executat per un empresari 
determinat. 

• Dur a terme, amb el suport de l’Ajuntament, els tràmits necessaris per a l’obtenció 
dels permisos dels propietaris dels terrenys i finques forestals per a l’execució de les 
actuacions. 

• Destinar l’aportació de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució de les 
actuacions relacionades en el PPI i a executar segons el calendari previst. 

• Realitzar el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les actuacions una 
vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les 
mateixes. 
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• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions, amb representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 

• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 

En relació al PVI 

• Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA. 

• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 

• Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

En relació al PPI 

• Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la revisió 
del PPI; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els 
representants de l’Ajuntament, l’ADF i altres institucions vinculades amb la prevenció 
dels incendis; i presentar i lliurar el document definitiu als representants de 
l’Ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la prevenció 
dels incendis forestals. 

• Vetllar pel compliment per part de l’ADF dels principis i requeriments derivats de 
l’aplicació de la LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni. 

• Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, 
segons l’esmentada Llei, respecte a: 

- Seguiment de la documentació legal de les empreses. 

- Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables. 

- Redacció del model de contracte i llurs clàusules. 

- Certificació de les actuacions finalitzades. 

• Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin, la 
direcció de les actuacions durant llur execució, previ nomenament del director per part 
de l’ADF com a promotor. 

• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats 
els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del 
nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges: 

Nombre d’habitants del municipi 
Percentatge de la 

inversió aportat per la 
Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95% 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90% 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85% 

Major de 20.000 80% 
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• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la circular núm. 
22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus 
criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present 
conveni. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

• Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de seguiment 
del conveni. 

• Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici 2019, 
si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de 
desenvolupament i execució. 

• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de 
prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i actuacions contractades. 

En relació al PVI 

• Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic. 

• Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic. 

• Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada. 

• Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del PVI. 

• Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal de 
campanya contractat. 

• Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents. 

• Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya. 

Cinquè.- Comissió de seguiment 

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present 
conveni, la seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni. 

Objecte: La Comissió té per objecte: 

• Informar i estar informada de l’estat de realització dels programes de prevenció que 
es desenvolupen en el municipi. 

• Valorar i proposar les actuacions a executar del programa del PPI. 

• Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències 
que es puguin produir durant aquesta. 

• Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora. 

• Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del 
PVI. 

• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 

Composició: La Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres: 

- Un representant de l’Ajuntament 
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- Un representant de l’ADF 

- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, qui actuarà de 
Secretari de la Comissió. 

Funcionament: La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb 
l’objecte de: 

• Conèixer l’estat d’execució del PPI. 

• Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en curs. 

• Proposar millores, si s’escau, per al següent exercici pressupostari. 

• Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI. 

• Analitzar la campanya del PVI. 

• Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI. 

Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la Diputació 
de Barcelona, qui actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la reunió, 
emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar. 

La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus membres. 
La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 

Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de 
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 

Sisè.- Desenvolupament del conveni 

El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 

En relació al PPI 

• La Comissió de seguiment valorarà i proposarà les actuacions a executar mitjançant 
el següent procediment: 

1. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes, amb els següents criteris: 

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de 
seguretat de la infraestructura. 

- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 

- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 

- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del PPI. 

2. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior a un 
20% del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i 
pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

3. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran 
senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 

4. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions 
seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de: 

- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona. 

- La disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament. 
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- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 
Ajuntaments. 

- La superfície forestal del municipi. 

- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 
700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, 
respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la 
superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una 
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

5. La proposta final de les actuacions valorades per la Comissió es redactarà en una 
acta o document similar, per tal que quedi constància de l’acord. 

• Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les 
Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al dossier 
del pla, ubicat a l’Ajuntament. 

• El llistat de les actuacions aprovades es fa constar com a annex al present conveni, 
signat pel president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de Barcelona, 
tot especificant tant l’import de les inversions com la part aportada per la Diputació de 
Barcelona i per l’Ajuntament respectiu. Per a l’anualitat 2019, si s’escau, l’annex 
s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del present conveni. 

• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions 
executades, o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es 
puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, 
imprevistos o raons de força major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats 
del programa. En aquest darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de 
destí, en una acta de la reunió, que requerirà informe tècnic favorable. 

En relació al PVI 

• L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’Ajuntament i ADF per a la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’Ajuntament per la execució del PVI 
en el seu municipi. 

• El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

• La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants 
que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a 
l’OTPMIFDA mitjançant informe signat per les parts que integren la Comissió. 

Setè.- Pressupost 

En relació al PPI 

La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent: 

Aportació de la Diputació de Barcelona: € 

Aportació de l’Ajuntament de Folgueroles: € 

En relació al PVI 

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 
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Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 

En relació al PPI 

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2018, segons les actuacions del 
programa anual que s’adjunten com a annex del present conveni. 

L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual. Per tant, aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció 
d’incendis forestals, per a l’execució de les actuacions del PPI. 

La justificació de les actuacions detallades en el programa anual es realitzarà mitjançant la 
presentació per part del/de president/a de l’ADF d’un compte justificatiu on es detallin les 
despeses efectuades i que permeti identificar-les com a vinculades al desenvolupament de 
les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el compte haurà de permetre identificar el 
número de factura, el creditor, el concepte de l’actuació, l’import i la data prevista de 
pagament de cadascuna de les despeses, així com la identificació d’altres agents finançadors 
i ingressos percebuts per a la mateixa finalitat. Tot i que per a la justificació de les despeses 
no caldrà que aquestes estiguin pagades en el moment de la seva justificació, amb 
posterioritat podrà ser requerit que s’acrediti l’efectiu pagament de les despeses en les dates 
previstes. L’IVA només s’inclourà en el compte quan aquest no sigui recuperable per part de 
l’ADF. 

El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde/ssa o el/la representant municipal 
en qui delegui, així com d’un informe tècnic signat per representants de l’OTPMIFDA, que 
verifiqui que s’han complert els criteris tècnics d’execució i els objectius de col·laboració 
previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 

L’ADF podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes, de 
manera que els ens finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials. 

Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al pagament per 
part dels ens finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties 
estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats. Tanmateix, abans del 
pagament l’ADF haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any en curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni és de caire anual. El termini d’execució de les actuacions serà fins el 31 de 
desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la documentació justificativa de les 
actuacions serà de, com a màxim, tres mesos després de la finalització del termini d’execució 
(31 de març de 2019). 

En relació al PVI 

La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de les 
partides del seu pressupost general ordinari. La despesa del combustible de les unitats de 
vigilància serà cofinançada per la Diputació i l’Ajuntament, segons les imports establerts en 
l’esmentat Programa Tècnic. 

L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li correspongui 
en concepte de combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la quantitat màxima prevista 
en el Programa Tècnic aprovat. A tal efecte, l’Ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació 
informe justificatiu del quilometratge recorregut i les despeses de combustible derivades. 

Novè.- Vigència 



                              

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

El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 
l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment 
del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser 
aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 

Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de mesures 
de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat per 
RD 994/1999 d’11 de juny, així com les previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 

Onzè.- Modificació del conveni 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la 
matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals i 
escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 

Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, a proposta de la Comissió de 
seguiment, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 

Dotzè.- Causes de resolució 

Són causes de resolució del present conveni: 

• La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

• La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 

• L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del 
conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciós administrativa. 

• L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 

• La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

• Qualsevol altra causa admissible en dret. 

Tretzè.- Marc normatiu 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en 
el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 

Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 

Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació de 
Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des del Portal de la 
Transparència. 

Quinzè.- Jurisdicció competent 
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La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
Segon.- 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 ja teníem un conveni aprovat anteriorment, ara s’ha fet un 
nou conveni tipus que la Diputació de Barcelona ha redactat per tota la província, amb 
petites adaptacions per cadascú del municipis, que regula tot un seguit de drets i obligacions 
que s’estan complint entre les parts, com poden ser reunions, informacions creuades, 
arranjaments de camins, pagament de quotes. 
 
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. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL MUNICIPAL 
(DUPROCIM) 
  
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Baronet: 
 
Atès que el municipi de Folgueroles, d’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil de Catalunya, resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció 
civil municipals, sent el Document Únic de Protecció Civil Municipal, el que estableix el marc 
orgànic i funcional previst per al municipi de Folgueroles, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles 
situacions d’emergència del municipis,   
 
Atès que d’acord amb el conveni subscrit per l’Ajuntament amb el Consell Comarcal 
d’Osona, de cooperació per a la implantació i l’execució del Pla d’Assistència i Suport (PAS) 
en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, els serveis tècnics del Consell 
Comarca, segons els models del Departament d’Interior, Relacions Institucional i 
Participació, han elaborat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de 
Folgueroles. 
 
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal, elaborat d’acord amb el Decret 
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a la seva elaboració 
i homologació; l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Folgueroles 
(DUPROCIM), que contempla els següents riscos: Territorial/bàsic, incendis forestals, 
nevades, sismes, inundacions i transport de mercaderies perilloses. 
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Segon.- Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de 
no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial es considerarà definitivament 
aprovat sense necessitat de fer cap més tràmit ni acord. 
 
Quart.- Enviar el DUPROCIM, per a la seva homologació als Serveis Territorials de la 
Catalunya Central, un cop resti aprovat definitivament. 
 
B. INTERVENCIONS 
 
El senyor Baronet comenta que és un document únic de protecció civil. L’Ajuntament tenia 
aprovats fins a dia d’avui, tot un seguit de plans de neu, incendis, etc..., tot això ara va en un 
únic document, que s’ha elaborat pels tècnics del Consell Comarcal i recull incendis 
forestals, nevades, sismes, inundacions, transport de mercaderies perilloses i quins són els 
protocols que s’han de seguir en el cas d’aquestes incidències, és un document molt 
complert, amb plànols molt detallats i totes les persones responsables. 
 
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. 
 
 
B) MOCIO  
 
No n’hi ha. 
 
 
C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 
1. DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL DIA 2 DE MARÇ AL 31 DE 
MAIG. 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 2 de març al 31 de maig de 2018, d’acord 
amb la relació següent: 
 
D.Alcaldia núm. 
2018/78 

02/03/2018 Llicència d’obres de manteniment de gas per obrir una rasa de 0,4 m. 
d’ample x 1,00 m. de profunditat 

D.Alcaldia núm. 
2018/79 

02/03/2018 Llicència d’ús privatiu per posar rostisseria als aparcaments de la Plaça 
Verdaguer els dissabtes i diumenges 

D.Alcaldia núm. 
2018/80 

06/03/2018 Retorn per substitució aval presentat com a garantia urbanística de la 
llicència d’obres 28/2008, per a la construcció d’un edifici destinat a 
vestidors, ubicat al Molí de la Ricardera  

D.Alcaldia núm. 
2018/81 

06/03/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de març 2018 
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D.Alcalcia núm. 
2018/82 

06/03/2018 Autorització per ocupació de la via pública amb terrassa al bar del poble  

D.Alcaldia núm. 
2018/83 

06/03/2018 Desistiment llicència obres 7/2018 per acabament habitatge unifamiliar 
aïllat a la Ronda de la Demunt, 49 

D.Alcaldia núm. 
2018/84 

06/03/2018 Aprovació modificació no substancial activitat Masia Cal Isern 

D.Alcaldia núm. 
2018/85 

06/03/2018 Aprovació de la liquidació i estat de comptes presentat per SOREA, S.A. 
corresponent al 4t trimestre de 2017. 

D.Alcaldia núm. 
2018/86 

06/03/2018 Aprovació del contracte menor  amb M.Boada, S.A. per al servei de 
manteniment de les instal·lacions de detecció d’alarma d’intrusió i 
d’incendi a l’Ajuntament, any 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/87 

06/03/2018 Aprovació del contracte menor amb Plana Fàbrega per al servei de 
manteniment dels extintors d’incendi, sistema de detecció d’intrusió i 
quota anual de connexió a l’Escola Mossèn Cinto any 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/88 

06/03/2018 Aprovació del contracte menor amb Zardoya Otis, SA per al servei de 
manteniment de l’ascensor del Casal d’Avis, any 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/89 

06/03/2018 Aprovació del contracte menor amb Catalana de Prevenció i Salut, SL 
per al servei de prevenció i vigilància de la salut, any 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/90 

06/03/2018 Aprovació del contracte menor amb Ascensors Serra, S.A. per al servei 
de manteniment del l’aparell d’elevadors de l’escola, any 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/91 

06/03/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per un berenar del CP Folgueroles el 
dia 11 de març de 2018, de 16:00 a 20:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/92 

06/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural per fer proves de so d’un 
equip d’altaveus i amplificació, el dia 13 de març, de 20:00 a 22:00 
hores.  

D.Alcaldia núm. 
2018/93 

06/03/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per concurs d’ocells, societat ocellaire 
de Folgueroles, el dia 18 de març de 2018, de 7:00 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/94 

08/03/2018 Contractació mitjançant el procediment de contracte menor de diferents 
obres de reparació i conservació d’edificis i equipaments per al seu 
manteniment. 

D.Alcaldia núm. 
2018/95 

08/03/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora funcionaria, 
lloc de treball secretaria-interventora, per el dia 9 de març de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/96 

08/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural per fer teatre, llar d’Infants, el 
dia 15 de març, de 08:15 a 10:30 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/97 

08/03/2018 Concedir tres llicències d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc 
de treball netejadora, pels dies 27, 28 i 29 de març de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/98 

08/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural per fer una xerrada, AMPA, el 
dia 22 de març, de 21:00 a 23:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/99 

08/03/2018 Aprovar l’expedient de contractació del servei de prevenció i control de 
la legionel.losi en equipaments i instal.lacions municipals de 
l’Ajuntament de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/100 

13/03/2018 Acceptar la proposta presentada per l’ORGT, referent als crèdits 
incobrables i donar de baixa dels comptes. 

D.Alcaldia núm. 
2018/101 

13/03/2018 Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per investigació de la 
titularitat del catàleg de camins municipal de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/102 

13/03/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló en motiu de l’assaig pre-general de la 
Cantata 2018, el dia 4 d’abril, de 09:00 a 12:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/103 

13/03/2018 Llicència d’ús privatiu de la Caseta del Mestre en motiu d’una reunió per 
organitzar activitats i recaptar diners pel viatge final de curs 4rt ESO.   

D.Alcaldia núm. 
2018/104 

14/03/2018 Aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2019-2021, consolidat de 
l’Ajuntament de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer, 

D.Alcaldia núm. 
2018/105 

15/03/2018 Convocatòria sessió ordinària del ple de l’Ajuntament per el proper 
dimarts dia 20 de març de 2018, a les 20:00 hores. 
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D.Alcaldia núm. 
2018/106 

16/03/2018 Acceptació subvenció fons de prestació Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants de la Diputació de 
Barcelona 

D.Alcaldia núm. 
2018/107 

16/03/2018 Contracte menor per portar a terme l’obra d’un punt de seguretat 
ciutadana i el seu manteniment pel període d’un any 

D.Alcaldia núm. 
2018/108 

16/03/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per entrenaments extres de patinatge 
els dies 27 i 28 de març de 2018, de 09:00-13:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/109 

16/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural i el pavelló per caramelles i 
ballets, diversos dies d’abril i maig de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/110 

16/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural i la Sala de Plens per la Fira 
del Còmic de Folgueroles, els dies 1 al 3 de Juny de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/111 

16/03/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral, lloc de 
treball informadora, pel dia 29 de març de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/112 

16/03/2018 Contracte menor amb EXCAVACIONS CARRERA S.A, per portar a 
terme l’obra d’asfaltat del carrer Unió i carrer Esbart de Vic. 

D.Alcaldia núm. 
2018/113 

20/03/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/114 

20/03/2018 Rectificació error aritmètic decret 2018/77 

D.Alcaldia núm. 
2018/115 

20/03/2018 Acceptació subvenció fons de prestació Finançament de l’àmbit de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona 

D.Alcaldia núm. 
2018/116 

23/03/2018 Assabentat comunicació obres d’enrajolar terra del jardí de 25 m2 amb 
gres català al c. Puigjaner, 43 

D.Alcaldia núm. 
2018/117 

23/03/2018 Llicència primera ocupació habitatge c. Mistral, 16 bis C 

D.Alcaldia núm. 
2018/118 

23/03/2018 Baixa activitat d’exposició i despatx de vidres, aluminis i PVC de 
l’Avinguda Atlàntida, núm. 33 

D.Alcaldia núm. 
2018/119 

23/03/2018 Llicència d’ús privatiu del pavelló per disputar un partit de hoquei de 
Nacional Catalana, el dia 25 de març de 2018, de 10:00-13:30 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/120 

23/03/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural i l’Escola al Casal d’Estiu la 
Cuca Fera Folgueroles, diferents dies, de maig a setembre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/121 

23/03/2018 Llicència d’ús privatiu de la Caseta del Mestre per una festa familiar, el 
dia 6 de maig de 2018, de 07:00 a 21:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/122 

26/03/2018 Calendari de vacances dels treballadors, personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Folgueroles, exercici 2018, 

D.Alcaldia núm. 
2018/123 

26/03/2018 Contractació mitjançant el procediment de contracte menor amb 
SOREA SOCIEDADA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
S.A., per portar a terme la redacció del Projecte constructiu per al 
sectorització de la xarxa d’aigua potable del municipi de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/124 

26/03/2018 Contractació mitjançant el procediment de contracte menor de diferents 
serveis i subministraments (adquisició portàtil, aplicació informàtica 
presto, campanya publicitària 2018 i servei consergeria escola CEIP 
substitució treballador per baixa) 

D.Alcaldia núm. 
2018/125 

28/03/2018 Rectificació errors materials que consten en el Decret 2018/99, en 
l’acord cinquè d’autorització de la despesa corresponent a l’exercici 
2018, per no haver-se sumat l’import de l’IVA. 

D.Alcaldia núm. 
2018/126 

28/03/2018 Acordar pròrroga pel termini d’un any, des del 1 d’abril de 2018 al 31 de 
març de  2019, del contracte del servei de manteniment d’espais verds 
de Folgueroles, atorgat per amb l’empresa ARICO FORESTAL SL 

D.Alcaldia núm. 
2018/127 

28/03/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró municipal 
d’habitants del mes de març 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/128 

28/03/2018 Delegar la gestió de la concessió de subvencions en forma de beques 
individuals per infants i joves amb necessitats socioeconòmiques per a 
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la realització d’activitats esportives i per a despeses d’escolarització, a 
la Mancomunitat La Plana, d’acord amb les bases aprovades per la 
Mancomunitat la Plana el 28 de febrer de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/129 

29/03/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el mes de 
març 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/130 

29/03/2018 Decret de factures anul·lades corresponents al mes de març 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/131 

29/03/2018 Donar de baixa com a dret pendent de cobrament d’operacions no 
pressupostaries l’import de 25,53 €, corresponent a un saldo de 
l’avançament com ajut social de les beques atorgades pel Consell 
Comarcal d’Osona a usuaris del servei de menjador de l’escola Mossèn 
Cinto de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/132 

29/03/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/133 

03/04/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de març 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/134 

03/04/2018 Suspensió tramitació llicència urbanística Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU  

D.Alcaldia núm. 
2018/135 

03/04/2018 Modificar la dedicació de l’horari setmanal com a funcionari interí del 
senyor Joan Tenas Torres, adscrit al lloc vacant de personal funcionari 
arquitecte municipal, Grup A1, Tècnic/a superior arquitecte/a, al 35% de 
la jornada, amb efectes del 3 d’abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/136 

06/04/2018 Acceptació subvenció de 1.244,00 € fons de prestació activitats culturals 
de les festes majors, concedida per la Diputació de Barcelona 

D.Alcaldia núm. 
2018/137 

06/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Jaume Jaume 
Amorós 

D.Alcaldia núm. 
2018/138 

06/04/2018 Registre sanitari municipal d’ativitats alimentàries per Bardaguer 
Restaurant Vinacoteca, SL 

D.Alcaldia núm. 
2018/139 

06/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Hostal 
Restaurant Pascual 

D.Alcaldia núm. 
2018/140 

06/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Isidre Cuminal 
Malet 

D.Alcaldia núm. 
2018/141 

06/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Joan Suriñach 
Arimany 

D.Alcaldia núm. 
2018/142 

06/04/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural d’abril a juny de 
2018 per realitzar activitat física en grup 

D.Alcaldia núm. 
2018/143 

06/04/2018 Llicència d’ús privatiu del Centre Cultural A l’Esplai El Creixent, el dia 7 
d’abril de 2018, de 19:00 a 2:30 hores de la matinada del 8 d’abril de 
2018, per reunió trimestral de monitores i monitors. 

D.Alcaldia núm. 
2018/144 

06/04/2018 Iniciar expedient per la convocatòria del procés selectiu per cobrir tres 
llocs de treball com a encarregats de les piscines municipals  

D.Alcaldia núm. 
2018/145 

10/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Jordi Bayés 
Pujolràs 

D.Alcaldia núm. 
2018/146 

10/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Anna Molet 
Queralt 

D.Alcaldia núm. 
2018/147 

10/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Jose Mantas 

D.Alcaldia núm. 
2018/148 

10/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Elisabet Noguera 
Codina 

D.Alcaldia núm. 
2018/149 

10/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Antoni 
Fernandez Bardeny 

D.Alcaldia núm. 
2018/150 

10/04/2018 Assabentat obres per pintar façana al carrer Josep M. Casacuberta, 
núm. 18 
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D.Alcaldia núm. 
2018/151 

10/04/2018 Llicència d’ús privatiu per utilització del centre cultural el 12 i 19 d’abril 
de 2018, de 20:00 a 22:00 hores per fer dues reunions per preparar la 
temporada del FC Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/152 

10/04/2018 Aprovar el Pla de seguretat i salut de terme l’obra d’asfaltat del carrer 
Unió i carrer Esbart de Vic. 

D.Alcaldia núm. 
2018/153 

13/04/2018 Assabentat primera ocupació habitatge Ronda de la Demunt, 49 

D.Alcaldia núm. 
2018/154 

13/04/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballador laboral, lloc de 
treball brigada, per el dia 30 d’abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/155 

17/04/2018 Aprovar les bases selectives, que han de regir el procés de selecció de 
personal mitjançant contracte laboral temporal de tres llocs de treball 
com encarregats de les piscines municipals i la seva convocatòria 

D.Alcaldia núm. 
2018/156 

17/04/2018 Atorgament subvenció per concessió directa al Club Futbol Folgueroles, 
per un import de 6.800,00 €, destinada a  finançar les despeses 
extraordinàries per l’ascens a una categoria superior. 

D.Alcaldia núm. 
2018/157 

17/04/2018 Llicència d’ús privatiu per ocupació/utilització  de la sala polivalent de 
l’Ajuntament per fer l’esbós d’un dibuix de 12 m. de llarg els dies, 18, 20 
i 24 d’abril de 2018, de 9:00 a 14:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/158 

17/04/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora funcionaria lloc 
de treball secretaria-interventora,  per el dia 18 d’ abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/159 

20/04/2018 Concessió targeta d’armes per escopeta d’aire comprimit 

D.Alcaldia núm. 
2018/160 

20/04/2018 Iniciar expedient convocatòria procés selectiu per cobrir un lloc de 
treball com a peó de jardineria de l'Ajuntament de Folgueroles i ordenar 
que s’emeti informe i elaboració de les bases selectives 

D.Alcaldia núm. 
2018/161 

20/04/2018 Aprovar les bases selectives que han de regir el procés de selecció de 
personal mitjançant contracte laboral temporal d’un peó de jardineria i 
convocar el procés selectiu 

D.Alcaldia núm. 
2018/162 

20/04/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/163 

 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral lloc de 
treball administrativa,  per el dia 30 d’ abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/164 

24/04/2018 Llicència d’ús privatiu terrassa Can Pascual de maig a juliol 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/165 

24/04/2018 Requeriment legalització activitat de venda de queviures i bar a 
l’activitat del C. Ricardera, 1 

D.Alcaldia núm. 
2018/166 

24/04/2018 Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries per Marta Suriñach 
Rodriguez 

D.Alcaldia núm. 
2018/167 

24/04/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral lloc de 
treball informadora,  per el dia 30 d’ abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/168 

24/04/2018 Atorgar al senyor Xavi Viudez Calderer el fraccionament del pagament 
de la llicència urbanística, per un valor de 11.137,65 €, en quatre 
terminis 

D.Alcaldia núm. 
2018/169 

24/04/2018 Sol·licitud subvenció Diputació de Barcelona “Assistència a tribunal per 
un lloc de direcció a la Fundació Jacint Verdaguer i Casa Museu 
Verdaguer” 

D.Alcaldia núm. 
2018/170 

27/04/2018 Assabentat primera ocupació habitatge c. Bisbe Torras i Bages, 6 

D.Alcaldia núm. 
2018/171 

27/04/2018 Contracte menor amb Líquid Disseny i Construcció de Piscines S.L, per 
portar a terme les actuacions de revisió, posada en marxa, 
manteniment, seguiment i control de les piscines municipals  

D.Alcaldia núm. 
2018/172 

27/04/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el mes d’abril 
2018 
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D.Alcaldia núm. 
2018/173 

27/04/2018 Concedir una llicència d’assumptes propis a treballadora laboral lloc de 
treball netejadora,  per el dia 30 d’ abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/174 

27/04/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró municipal 
d’habitants del mes d’abril de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/175 

30/04/2018 Incoar expedient per a l’aprovació d’una nova Ordenança Fiscal per a la 
prestació del servei de Casal d’Estiu-Casal de Joves. 

D.Alcaldia núm. 
2018/176 

30/04/2018 Iniciar l’expedient per a creació del Reglament d’Honors, distincions i 
protocol de l’Ajuntament de Folgueroles. 

D.Alcaldia núm. 
2018/177 

02/05/2018 Concedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat 

D.Alcaldia núm. 
2018/178 

02/05/2018 Convocatòria sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament per el proper 
dimarts dia 8 de maig de 2018, a les 20:00 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/179 

02/05/2018 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés 
selectiu d’un peó de jardineria de l’Àrea de Serveis Territorials, 

D.Alcaldia núm. 
2018/180 

08/05/2018 Sol·licitud alta al servei MUX del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya 

D.Alcaldia núm. 
2018/181 

08/05/2018 Sol·licitud ajut a Diputació per cessió de trofeus i medalles per 4t torneig 
Aleví Festa Major 

D.Alcaldia núm. 
2018/182 

08/05/2018 Devolució aval llicència urbanística atorgada per l’obra de construcció 
de piscina descoberta per a ús privat al C. Bisbe Torras i Bages, núm. 7 

D.Alcaldia núm. 
2018/183 

08/05/2018 Pròrroga llicència urbanítca 14/2014 per reconstrucció del volum original 
de la Masia Can Barretina per recuperar-ne l’ús 

D.Alcaldia núm. 
2018/184 

08/05/2018 Assabentat obres per canviar i renovar terra porxo i escala al C. del 
Pou, 5 

D.Alcaldia núm. 
2018/185 

08/05/2018 Ampliar termini de presentación de sol.licituds del concurs públic per a 
la selecció de tres llocs de treball d’encarregats de les piscines 
municipals, fins el dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores 

D.Alcaldia núm. 
2018/186 

08/05/2018 Acceptar la cessió d’ús gratuïta de la finca ubicada a l’Avinguda 
Atlàntida número 38 per destinar a Casal de la gent gran, pel termini 
d’un any, prorrogable. 

D.Alcaldia núm. 
2018/187 

08/05/2018 Rectificació error material en el número de registre sanitari de la sra. 
Marta Suriñach Rodriguez 

D.Alcaldia núm. 
2018/188 

10/05/2018 Classificació de les propostes presentades per a la contractació del  
servei de servei de prevenció i control de la legionel·losis en 
equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/189 

10/05/2018 Aprovar el padró i liquidació tributària de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal corresponent al mes de maig 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/190 

10/05/2018 Ordenar que s’iniciï la tramitació administrativa del compte general de 
l’exercici 2017 

D.Alcaldia núm. 
2018/191 

10/05/2018 Convocar Comissió de Comptes del compte general de l’exercici 2017 

D.Alcaldia núm. 
2018/192 

10/05/2018 Contractació laboral, amb caràcter de temporal, per obra i servei 
determinat, peó de jardineria de l’Àrea de Serveis Territorials 

D.Alcaldia núm. 
2018/192 bis 

15/05/2018 Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, línia de suport per a la 
garantia del benestar social per import de 14.766,68 € 

D.Alcaldia núm. 
2018/193 

15/05/2018 Atorgar permís retribuït en concepte de llicència de lactància acumulada 
en jornades completes, a comptar del dia 5 de juliol al 6 d’agost de 2018 i 
les vacances corresponents a l’any 2018   

D.Alcaldia núm. 
2018/194 

15/05/2018 Aprovar la contractació mitjançant el procediment de contracte menor 
d’acord amb l'establert a l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
reparacions de instal.lacions d’aigua, rec del camp de futbol i adquisició 
mobiliari piscina municipal 
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D.Alcaldia núm. 
2018/195 

15/05/2018 Concedir dues llicències d’assumptes propis a la treballadora funcionaria 
els dies 22 de maig i 22 de juny de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/196 

15/05/2018 Modificar el termini per a la selecció per proveir la contractació temporal de 
tres llocs de treball d’encarregats de les piscines municipals, ampliant el 
mateix fins el dia 22 de maig de 2018 a les 19 hores. 

D.Alcaldia núm. 
2018/197 

17/05/2018 Aprovació de la liquidació i estat de comptes presentat per SOREA, S.A. 
corresponent al 1R trimestre de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/198 

17/05/2018 Aprovació modificació no substancial activitat ramadera les Fransoies 

D.Alcaldia núm. 
2018/199 

17/05/2018 Assabentat comunicació activitat bovina a Mas Palou 

D.Alcaldia núm. 
2018/200 

17/05/2018 Assabentat comunicació obres per tallar 5 arbres, fer finestres més 
petites i canviar finestres al c. Padró, 3 

D.Alcaldia núm. 
2018/201 

17/05/2018 Assabentat comunicació obres per reforma valla tancament parcel·la al 
C. Montseny, 10 

D.Alcaldia núm. 
2018/202 

17/05/2018 Llicència ús privatiu per posar una xurreria durant els dies de la festa 
major 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/203 

17/05/2018 Iniciar expedient convocatòria procés selectiu per cobrir un lloc de 
treball com a monitor de lleure del projecte juvenil “Operació anti sofà”  

D.Alcaldia núm. 
2018/204 

22/05/2018 Denegar llicència de primera ocupació i incoar expedient de protecció 
de la legalitat urbanística al C. Josep M. Casacuberta, 45 1r 

D.Alcaldia núm. 
2018/205 

22/05/2018 Llicència parcel·lació urbanística finques c. Josep M. Casacuberta, 63-
65 i C. Nou, 16 

D.Alcaldia núm. 
2018/206 

23/05/2018 Assabentat obres de redistribució d’habitatge existent al carrer de la 
Demunt, 20 

D.Alcaldia núm. 
2018/207 

23/05/2018 Assabentat obres per pavimentar tros de pati al C. Josep M. 
Casacuberta, 85 

D.Alcaldia núm. 
2018/208 

23/05/2018 Assabentat obres reforma tanca exterior al c. de la Roca, 6 

D.Alcaldia núm. 
2018/209 

23/05/2018 Abonament al personal laboral en concepte d’hores extraordinàries per 
serveis realitzats fora de la seva jornada normal 

D.Alcaldia núm. 
2018/210 

24/05/2018 Incoar expedient per a l’aprovació del projecte constructiu de 
sectorització de la xarxa d’aigua potable i instal·lació de comptadors 
sectorials a Folgueroles 

D.Alcaldia núm. 
2018/211 

24/05/2018 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés 
selectiu d’encarregats de les piscines 

D.Alcaldia núm. 
2018/212 

24/05/2018 Sol·licitar l’assumpció de la figura de delegat de protecció de dades per 
la Diputació de Barcelona 

D.Alcaldia núm. 
2018/213 

28/05/2018 Assabentat obres per treure xapa teulada, bigues i base per deixar la 
parcel·la neta al camí vell de Vic, 12-14 

D.Alcaldia núm. 
2018/214 

28/05/2018 Acord sol·licitud subvenció activitats de suport a la funció educativa de 
les famílies 

D.Alcaldia núm. 
2018/215 

28/05/2018 Aprovar inicialment el projecte, redactat per l’enginyer de camins, canals 
i ports, senyor Xavier Comas Pelegrí, “Projecte constructiu de 
sectorització de la xarxa d’aigua potable i instal.lació de comptadors 
sectorials a Folgueroles” 

D.Alcaldia núm. 
2018/216 

28/05/2018 Concedir una bestreta de les seves retribucions, sense interès a 
personal laboral de l’Ajuntament 

D.Alcaldia núm. 
2018/217 

29/05/2018 Aprovar assistència per participació en el tribunal del concurs convocat 
per a cobrir 3 places d’encarregats de les piscines municipals 

D.Alcaldia núm. 
2018/218 

29/05/2018 Aprovar assistència per participació en el tribunal del concurs convocat 
per a cobrir 1plaça de peó de jardineria 

D.Alcaldia núm. 
2018/219 

29/05/2018 Concedir dues llicències d’assumptes propis a la treballadora auxiliar- 
administrativa els dies 25 i 26 de juny de 2018. 
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D.Alcaldia núm. 
2018/220 

29/05/2018 Concedir dues llicències d’assumptes propis a la treballadora 
informadora els dies 4 i 5 de juny de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/221 

30/05/2018 Aprovar bases selectives procés de selecció de personal mitjançant 
contracte laboral temporal, per a proveir temporalment un lloc de treball 
de monitor de lleure 

D.Alcaldia núm. 
2018/222 

30/05/2018 Sol·licituds d’inscripció d’alta i/o canvi de domicili al padró municipal 
d’habitants del mes de maig de 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/223 

30/05/2018 Aprovació de factures, obligacions i ordenació de pagament el mes de 
maig 2018 

D.Alcaldia núm. 
2018/224 

30/05/2018 Decret de factures anul·lades corresponents al mes de maig 2018. 

D.Alcaldia núm. 
2018/225 

31/05/2018 Adjudicar a l’empresa BRAUT EIX AMBIENTAL S.L., la contractació 
tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment obert, no subjecte a 
regulació harmonitzada, el servei de prevenció i control de la legionel·losi 
en equipament i instal·lacions municipals de Folgueroles 

 
 

2. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
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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