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GENER 2017
Digitalització de les actes dels plens

de 769,80 euros i un de variable en funció
dels animals acollits durant l’any anterior.
L’Ajuntament també ha de disposar d’unes
instal·lacions on poder mantenir els animals
durant un màxim de dos dies fins que es faci
efectiu el trasllat.

Rupit i Pruit assisteix a la presentació
de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
a Osona

El mes de gener, l’Ajuntament de Rupit i Pruit,
a través de la Xarxa d’Arxius Municipals,
coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural,
va engegar el procés de digitalització de les
actes. L’objectiu és facilitar l’accés i difusió
de les actes del plens dels ajuntaments de la
província de Barcelona, gràcies a un conveni
de col·laboració entre els ajuntaments i la
Diputació de Barcelona. En el cas de Rupit
i Pruit, les actes digitalitzades van del 1891
al 2015. En total seran 5.600 pàgines que es
posaran a disposició del públic a través de la
web de la Diputació de Barcelona.

L’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT)
està formada per càrrecs electes del nostre país,
com alcaldes, regidors o diputats. A Osona, es va
presentar el 24 de gener en un acte a Vic i també hi
van assistir representants de l’Ajuntament de Rupit
i Pruit.

Conveni de col·laboració amb
el Consell Comarcal per a l’acollida
d’animals de companyia

L’AECAT és un registre voluntari de càrrecs
electes, impulsat per l’Associació de Municipis per
la Independència, amb l’objectiu de constituir-se
en una eina democràtica per a la defensa de les
institucions catalanes per tal de garantir el procés
en una situació hipotètica de supressió de les
institucions catalanes.

El ple del mes de gener va aprovar per
unanimitat la signatura d’un conveni amb el
Consell Comarcal d’Osona, juntament amb
l’Associació per a la Defensa dels Animals
d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals
de companyia abandonats o perduts. Aquest
acord implica un cost fix per al consistori

El ple municipal tira endavant els
pressupostos per unanimitat
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El primer ple de l’any va servir per tirar endavant, Es tracta de l’aprovació inicial dels comptes
per unanimitat, el pressupost d’aquest any.
municipals, que s’acosten als 651.000 euros.

INGRESSOS

DESPESES

148.520,00€
2.610,00€
146.900,00€
10,00€

Despeses de Personal
Bens Corrents i Serveis
Despeses Financeres
Transferències Corrents
Fons de Contingència
i Altres Imprevistos
Inversions Reals
Variació Passius Financers

168.050,00€
290.100,00€
2.000,00€
17.000,00€
10.000,00€

650.870,00€

TOTAL DESPESES

650.870,00€

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes, Preus Públics
i Altres
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de Capital
Variació Passius Financers

168.050,00€
8.000,00€
176.780,00€

TOTAL INGRESSOS

155.000,00€
23.220,00€

adjudicatària es va escollir després d’un procés
de selecció que es va fer mitjançant l’acord marc
de subministrament amb l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), que ho adjudica mitjançant
subhasta pública per la majoria d’ajuntaments
de Catalunya.

Amb aquesta aprovació inicial del pressupost,
també es va tirar endavant la plantilla de
personal de l’Ajuntament, formada per cinc
treballadors: el secretari-interventor
(és personal funcionari i, en aquest cas, està
agrupat amb Sora), dos treballadors indefinits
(oficial de primera de la brigada) i un auxiliar
administratiu) i dos de temporals (un oficial
de primera i una operaria de neteja de les
dependències municipals. D’altra banda, en el
ple del mes de maig, es va liquidar el pressupost
del 2016. Va donar un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 270.570,99 euros.

FEBRER 2017
Neteja i desbrossament de la zona
del castell

Endesa és l’empresa adjudicatària
del subministrament elèctric
Endesa continua com a empresa adjudicatària
del subministrament elèctric de les instal.lacions
municipals i l’enllumenat públic del municipi,
un any més, fins a final d’any. Aquesta empresa
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El 20 de febrer, es va iniciar la neteja i el
desbrossament de la zona que envolta el castell
de Rupit. L’acció, realitzada per la Federació
d’ADF d’Osona, va comptar amb mesures de
seguretat especials, ja que es tracta d’una zona
de difícil accés i envoltada de precipicis.
Aquestes tasques no es duien a terme des
de 1970. Es van instal•lar diferents punts
d’ancoratge i línies de vida per la segura
realització de les feines, on hi van treballar 6
operaris de la Federació, experts en treballs
verticals i en podes i tales de difícil accés. En
total els treballs van suposar la neteja de 200
metres de paret vertical i l’eliminació d’uns
10.000kg de matèria vegetal acumulada al cim
i a les parets del castell. Amb aquesta acció es
dona visibilitat a un element patrimonial de
gran valor pel municipi, ja que Rupit deu el seu
origen al castell, declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional des del 1949.

ABRIL 2017
Homenatge a les persones de més
de 70 anys
L’Espai Joan Font va acollir el 22 d’abril un
homenatge a les persones que tenen més de 70
anys de Rupit i Pruit. Va ser un bon dia per
recordar anècdotes i moltes vivències de la
història viva del municipi. Tot seguit, l’acte va
continuar amb la representació de la comèdia
‘Aquí no paga ni Déu’, de Dario Fo, del taller de
teatre del Casal de la Gent Gran de Torelló.

MARÇ 2017
Conveni de col·laboració en matèria
de serveis socials

L’Ajuntament penja la bandera
espanyola ‘per imperatiu legal
i en contra de la nostra voluntat’

Des del mes de març, Rupit i Pruit compta
amb nous serveis socials gràcies a un conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal
d’Osona. Es tracta d’un conveni de coordinació,
cooperació, finançament i desenvolupament
de diferents programes de l’àrea d’atenció
a les persones, que inclou Bat Osona, servei
d’ajuda a domicili i aplicació de la Lapad; la
gestió i tramitació dels ajuts d’urgència social
per delegació; el servei d’informació i atenció
a la Dona; la xarxa espais Activa’t, i el servei
d’estades d’emergència.
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El consistori s’hi veu obligat arran d’una
denúncia i una posterior sentència jurídica.
Els fets es remunten al maig del 2014 quan
Javier Toledano Ventosa va presentar a la
delegació del govern espanyol a Catalunya
una denúncia per incompliment de la Llei
39/1981 de banderes, en què sol•licitava que
s’obligués a aquest Ajuntament a restituir la
bandera espanyola a la balconada de la Casa
Consistorial. La delegació del govern espanyol
va obrir un expedient administratiu i, després
de dos requeriments, va presentar un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona,
que el va admetre a tràmit.

la Nit de Reis i també el tradicional pessebre
vivent. Quim Masferrer es va tornar a sentir com
un nen mentre esperava l’hora de la cavalcada
al costat dels més petits del poble, amb qui va
obrir regals i compartir il•lusions.
El programa, que va resumir les 48 hores que
Masferrer va passar al poble, va aconseguir un
18,6% de quota de pantalla i va ser el programa
més vist del 3 de maig amb 471.000 espectadors.
Podeu recuperar el programa a través del servei
A la carta del web de TV3.
www.ccma.cat/tv3/alacarta

El 8 de febrer del 2016, el jutjat obligava a
l’Ajuntament a col•locar la bandera d’Espanya
a les dependències municipals. La comunicació
de la sentència arriba a l’Ajuntament el 7
d’abril. També condemna al consistori a fer-se
càrrec de les costes del judici, que pugen a 3.120
euros. Unes costes que l’Ajuntament impugna
per excessives el 27 d’abril del 2016, però que el
jutjat declara ajustades a dret i en requereix el
pagament amb un termini de 15 dies.
Assessorats en tot moment pel advocats de
l’Associació de Municipis per la Independència,
es procedeix a fer el pagament el 18 de novembre
del 2016 i a l’execució de la sentència l’abril del
2017.

MAIG 2017
El Foraster visita Rupit i Pruit
El 3 de maig TV3 va emetre el capítol d’El
Foraster dedicat a Rupit i Pruit. El programa,
que es va enregistrar el mes de gener, va
permetre mostrar la nit més màgica de l’any,
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El programa
“El Foraster” de
TV3 visita Rupit
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Èxit de la primera edició
de la Trial Rupit

En la categoria femenina el primer premi va
ser per Lali Masriera que va fer un temps de
2h 15’ 9’’, la segona posició va ser per Aitana
Fernández i la tercera per Gemma Tuneu.
En la cursa de 12 km, la Sprint Trail, el
guanyador masculí va ser Pep Serra amb un
temps de 1h 2’ 13’’, seguit de Hicham Baghour i
Aniol Vilaregut.
En la categoria femenina, la guanyadora Eva
Capa, amb un temps de 1h 24’ 52’’, es va imposar
per davant de Judit Marcé i Neus Guinovart.

La senadora Mirella Cortés visita
l’Ajuntament

Més de 200 corredors van participar, el 14 de
maig, a la primera edició de la Trail Rupit, una
cursa de muntanya que va transcórrer pels
voltants de Rupit i Pruit. La cursa, organitzada
per l’Associació Esprotiva Smàrfan i amb la
col•laboració de l’Ajuntament de Rupit i Pruit,
va comptar amb tres recorreguts diferents:
Long Trail (30 km i més de 1.300 metres de
desnivell acumulat); Trail (20 km i més de
1.000 metres de desnivell acumulat), i la Sprint
Trail (12 km i més de 700 metres de desnivell
acumulat).
El corredor Marc Aguilar es va proclamar
campió de la Long Trail de la categoria
masculina amb un temps de 3h 21’ 24’’.
La segona posició va ser per a Ramon Carbonell
a gairebé 3 minuts del guanyador i Andreu
Cortés va ocupar la tercera posició amb més de
5 minuts de diferència.

El passat 25 de maig, l’Ajuntament de Rupit i
Pruit va rebre la visita de la senadora d’ERC
Mirella Cortés. La senadora es va reunir amb
l’alcalde, Albert Marcé, i tot l’equip de govern,
que van exposar algunes de les principals
problemàtiques del municipi, com la construcció
de la depuradora del poble o la subsitutció de
les tuberies d’aigua de la xarxa municipal.

En la categoria femenina la guanyadora va
ser Karin Sloove amb un temps de 4h 2’ 47’’,
seguida de Lídia Escamilla i Jordina Peña. En
la cursa de 20 km, la Trail, Marc Serra va ser el
guanyador de la categoria masculina amb 1h 56’
i 1’’ i el va seguir Eduard Pascal i Martí Gorchs.

De la mà de la senadora, Rupit i Pruit va
presentar aquestes esmenes als pressupostos
de l’estat espanyol.
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L’Ajuntament demana una subvenció
a l’Agència Catalana de l’Aigua

l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i l’impuls de l’activitat
econòmica.

En el ple del mes de maig, l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat sol•licitar una
subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua
per a inversions en abastaments. En aquest
cas, es van demanar per a la posada en
funcionament del pou del Bac i la seva connexió
amb el dispòsit del pou de Pinós, amb l’objectiu
de disposar d’una anella per garantir el
subministrament d’aigua. Un projecte que té un
pressupost d’execució de més de 500.000 euros.
Aquesta convocatòria de subvencions és per
a obres que es facin entre el gener del 2017 i el
novembre del 2019. L’Ajuntament demana que es
cobreixi el 90% de les obres.

Aquesta norma, que pretén fomentar l’activitat
econòmica, contempla la reducció dels tràmits
administratius que han de fer les empreses,
l’increment de la transperència i la simplicitat
dels procediments, l’eliminació del temps per
iniciar una activitat i el foment i increment
dels mecanismes de col•laboració entre les
administracions públiques catalanes.

Entra en funcionament el subministrament d’aigua i electricitat de l’àrea
d’autocaravanes

JUNY 2017
Rupit i Pruit obté el distintiu
de Finestreta Única Empresarial
El 6 de juny la Generalitat de Catalunya va
atorgar el distintiu de la FUE (Finestreta Única
Empresarial) a l’Ajuntament de Rupit i Pruit
per haver adoptat les mesures necessàries
perquè els procediments per a l’accés i l’exercici
de l’activitat econòmica es puguin iniciar i
finalitzar per canals habilitats per la Finestreta
Única Empresarial.

Des del passat 7 de juny els usuaris de
l’àrea d’autocaravanes podran disposar de
subministrament d’electricitat i aigua. El cost
del subministrament elèctric és d’1€/hora
d’electricitat i el cost del subministrament
d’aigua és d’1€/50 litres.

La FUE és la xarxa interadministrativa de
referència dels emprenedors, empresaris
i intermediaris en la seva relació amb les
administracions catalanes, amb independència
de quina sigui l’administració responsable i
ha d’incorporar tots els tràmits i serveis que
s’hagin de realitzar per exercir l’activitat
empresarial, al llarg de tot el cicle de vida d’una
empresa. Ja fa més d’un any que el Parlament
de Catalunya va aprovar la Llei 16/2015, de
simplificació de l’activitat administrativa de

L’àrea per a autocaravanes, situada dins
l’aparcament municipal, disposa de diferents
serveis: zona de pícnic, lavabos públics,
desguàs d’aigües negres i des d’ara també els
subministraments d’aigua i llum. Aquesta
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actuació forma part del projecte “Osona,
territori Camper” a través del qual s’estan
adequant 12 àrees d’autocaravanes a diferents
punts del territori on els usuaris poden aparcar
en llocs segurs, prop dels centres dels municipis i
envoltats de naturalesa.

total es va endur un total de 210 pneumàtics i,
per part de la brigada d’obres i serveis, es va
procedir a restablir el medi natural.

Neteja de la fossa sèptica

L’actuació està finançada parcialment pel
Consell Comarcal d’Osona a través d’una
subvenció de la Direcció General de Turisme.
El cost previst per adequar l’àrea
d’autocaravanes de Rupit i Pruit és de 5.110,29€,
dels quals l’Ajuntament n’assumeix 4.086,03€
al no cobrir el 100% dels costos la subvenció
obtinguda.

Clausurat l’abocador il•legal de
pneumàtics

L’Ajuntament de Rupit i Pruit va contractar
l’empresa NEIDA SL, per fer les tasques de
neteja i buidatge de la fossa sèptica del municipi.
Durant el mes de juny es va fer la neteja d’aquest
espai. Uns treballs gens fàcils pel complicat
accés. El camí per arribar-hi, a través de la
pista de Sant Joan de Fàbregues, té una pendent
molt pronunciada i únicament s’hi pot accedir
amb tractor.
Els treballs els van portar a terme tres operaris
de l’esmentada empresa, un camió situat a
Santa Magdalena; un tractor i cuba de 8.000
litres; un altre tractor que va servir de suport
per poder estirar el tractor en el darrer tram del
camí i el camió cuba que cada cop que s’omplia
anava a l’estació depuradora de Vic, on es feia
l’abocament.

L’Ajuntament de Rupit i Pruit va procedir,
aquest mes de juny, a la clausura dels dos punts
d’abocament de pneumàtics que hi havia al
municipi, i que han estat objecte de denúncia per
part dels Agents Rurals. En aquest procediment
també hi intervé el Síndic de Greuges.

Es trasllada el repetidor de televisió
a la Font de la Vena

Per retirar el material es va contractar una
empresa especialitzada i autoritzada per
l’Agència de Residus de la Generalitat. En

Aquest mes de juny es van portar a terme els
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treballs per canviar d’ubicació els repetidors
i amplificadors de televisió. La nova ubicació
és a l’antena de telecomunicacions situada a la
Font de la Vena. L’objectiu d’aquesta actuació
és millorar la cobertura de televisió a les cases
disseminades del municipi.

el 17 de juny i s’allargarà fins l’1 de setembre.
L’horari d’obertura és de les 11 del matí a les 7
del vespre. L’entrada és gratuïta per a menors de
6 anys i majors de 65. Els nens de 7 a 14 paguen
4,5€ i a partir de 15 anys, 5,5€. La piscina
també ofereix abonaments.

Celebrem l’arribada de l’estiu amb la
Flama del Canigó

Els pirates, protagonistes del casal
d’estiu
Durant el mes d’agost l’escola de l’Agullola es
converteix en una gran illa pirata amb el casal
d’estiu dirigit a infants de 3 a 12 anys .
Gestionat per l’empresa Anigami, es realitzen
activitats diverses entorn de l’espai: esports
d’aventura i natura, esports, jocs, piscina,
tallers, anglès, etc...

Intens programa d’activitats d’estiu
Com ja és tradició la Flama del Canigó va
arribar a Rupit i Pruit la nit del 23 de juny.
Símbol de la unitat dels Països Catalans, va
encendre la foguera de Sant Joan. La flama
havia sortit de l’emblemàtica muntanya i, des
d’allà, centenars de voluntaris i equips de foc la
van portar per tot arreu seguint diverses rutes.

Durant tot l’estiu Rupit s’omple d’activitats per
a tots els públics amb campionats, concerts,
animació infantil, cinema, sopars, misses o
xocolatades, entre d’altres.D’entre el ventall de
propostes destaca, per exemple, l’obertura a
les nits de la piscina municipal, la tradicional
quina d’estiu o la festa Forever young.

La piscina obre abans d’hora
per la forta calor

El programa també inclou un concert amb
Roger Mas o una xerrada sobre la Guerra
dels Segadors a Rupit i el Collsacabra, segons
el diari de Joan de la Guàrdia (1631—1673) a
càrrec de Jaume Font, Geògraf i Professor de la
Universitat de Barcelona.
Més info del programa a:
www.rupitpruit.cat/actualitat/noticies

La temporada d’estiu de la piscina va començar
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Crònica del Primer Semestre de l’Activitat
Municipal de Rupit i Pruit del 2017

Oficines
Dilluns a divendres de 10h a 14h
Dijous de 16h a 19h

Arquitecte Municipal
1r i 3r dijous de cada mes
Hores a concertar prèviament

Servei de Promoció Econòmica
Dijous de 16h a 19h.

Secretari
Dilluns de 10h a 14h
Dijous de 10h a 14h i de 16h a 18h

Assistent Social
Hores a concertar prèviament
Tècnica de Turisme
Hores a concertar prèviament
Visita amb l’Alclade
Dilluns i dijous de 17h a 19h
Hores a concertar prèviament

Ajuntament de Rupit i Pruit
Plaça Major, 6
08569, Rupit i Pruit
rupit@diba.cat
T 938 522 003 — F 938 522 051

Servei Accés Públic a Internet
Horari d’Oficines Municipals
Bibliobús
Últim dimarts de cada mes de 16h a 19h

Oficina de Turisme de Rupit i Pruit
turisme@rupitpruit.cat
T 938 522 862

