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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 17
DE GENER DE 2019
Identificació de la sessió
Núm.
30
Caràcter:
Ordinària
Data:
17 de gener de 2019
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:20 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Joan Colom Alibés
Lluis Manel Dorca Aragonès
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda als/les regidors/es, i proposa al Ple incloure en l’ordre del dia,
per urgència, el següent punt:
4. CESSIÓ DE TERRENYS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXECUCIÓ PROJECTE “ITINERARI DE
VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I RUPIT”.
L’Alcalde posa a votació la proposta i aquesta aprovada per unanimitat.
Seguidament obre la sessió i es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.APROVACIO ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 8 de
novembre de 2018, i acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de
2018, l’esborrany s’ha repartit a tots els/les regidors/es amb la convocatòria d’aquesta
sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació.
L’alcalde sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
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2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions
d’Alcaldia, que s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins
el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
3. APROVACIÓ ANNEX DE L’EXERCICI 2019, DEL CONVENI SIGNAT AMB EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el Ple d’aquest Ajuntament el dia 2 de març de 2017, va aprovar, entre d’altres, el
conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per l’execució,
coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea
d’atenció a les persones.
Vist que la clàusula segona preveu que els programes i serveis que són objecte de
col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant un annex anual, que estableix per a
cascun d’ells el nom i descripció del programa o servei, el servei que s’ofereix, els
beneficiaris, els professionals que hi intervenen, el pressupost i el seu finançament i
l’aportació econòmica anual a abonar per part de l’ajuntament.
Vist que la clàusula sisena estableix que el Consell Comarcal d’Osona ha d’actualitzar els
annexos de cadascun dels programes o serveis cada any i per l’exercici 2019, ja es disposa
dels programes o serveis que el Consell Comarcal d’Osona prestarà.
Considerant que l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’apartat primer que
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb
aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.
Considerant el que disposa l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’article 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic, del sector públic.
Per tot això, es proposa al Ple , l’adopció dels següents acords::
Primer- Aprovar per l’exercici 2019 els annexes del conveni interadministratiu de
col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de
diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el Consell Comarcal
d’Osona i aquest Ajuntament, següents:
-

Bat Osona, aportació anual: 112,40 €

-

Servei ajuda a domicili: Finançat per Gencat-Diba i usuaris
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-

Complement de beques menjador: Import ajut + 10% gestió

-

Ajuts de llibres i activitats lectives: Import ajut + 10% de gestió

-

Ajuts per activitats d’estiu per a infants: Import ajut + 10% digestió.

-

Servei d’informació i atenció a la Dona (SIAD): aportació anual 70,25 €

-

Serveis d’estades d’emergència: sense cost

Segon.- Disposar que la despesa derivada d’aquests annexes s’imputi a les aplicacions
pressupostàries habilitades a l’efecte en el pressupost 2019.
Tercer- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i la posa a votació, quedant aprovada
per unanimitat dels/les set regidors/es presents a la sessió.
4.-CESSIO TERRENYS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXECUCIÓ PROJECTE “ITINERARI DE
VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I RUPIT”
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist el projecte constructiu aprovat per la Diputació de Barcelona, anomenat “Itinerari de
vianants a la carretera BV-5208, entre el pont dels tres ulls i Rupit”, el qual està prevista la
seva execució a partir del mes de febrer, ja que la Diputació ha licitat i ha adjudicat l’obra.
Vist que les finques afectades en aquest projecte constructiu són titularitat d’aquest
Ajuntament, per una banda la finca que té assignada la referència cadastral en el polígon 3,
parcel.la 31 subparcel.la b del cadastre de rústica amb una superfície de cessió de 228,39 m2
i una ocupació temporal vials de 74,36 m2 i la finca del polígon 3, parcel.la 33, que
l’ajuntament té una cessió d’ús i està afectada per una ocupació temporal de 827,23 m2.
Considerant el que disposa l’article 31.3 del reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre i article 216 bis 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 en
quant a l’afectació de bens demanials dels ens locals podran afectar-se a serveis d’altres
administracions públiques per a destinar-los a un ús o servei públic de la seva competència.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la cessió de la superfície de 228,39 m2, de la finca que té assignada la
referencia cadastral en el polígon 3, parcel.la 31, subparcel.la b, del cadastre de rústica, a
favor de la Diputació de Barcelona, posant a la seva disposició a títol tan ampli com en dret
sigui necessari per destinar-l’ho a l’execució de les obres del projecte constructiu esmentat.
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Autoritzar expressament, a la Diputació de Barcelona, la ocupació temporal d’una superfície
de 74,36 m2, de la mateixa finca, quedant autoritzada per l’accés i ocupació temporal de la
finca, fins a la finalització de les obres del projecte constructiu esmentat.
Aquestes finques formen part de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vic, núm.2,
finca número 605, tom 2378, llibre 19 de Rupit i Pruit, foli 176, de propietat municipal.
Segon. Autoritzar expressament, a la Diputació de Barcelona, la ocupació temporal d’una
superfície de 827,23 m2, de la finca que té assignada la referència cadastral en el polígon 3,
parcel.la 33, quedant autoritzada per l’accés i ocupació temporal de la finca, fins a la
finalització de les obres del projecte constructiu esmentat.
Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a l’execució
d’aquest acord.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord.
Per indicació de l’alcalde el secretari interventor fa un aclariment sobre la titularitat
d’aquests terrenys.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels /les set regidors/es presents de la sessió, dels/les set regidors/res de ple
dret que compon el plenari i per tant queda aprovat amb el quòrum legalment establert.

PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde obre el torn de precs i preguntes i demana si hi ha cap intervenció.
No hi ha cap intervenció en aquest punt.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i quaranta minuts , de la qual
estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
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