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El Ple va acordar, per unanimitat, constituir el patri-

moni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament,

com a patrimoni separat de la resta de béns munici-

pals i constituir un dipòsit específic per ingressar els

fons obtinguts mitjançant l’alienació i gestió dels béns

del patrimoni municipal de sòl i habitatge.
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L’Arxiu municipal de l’Ajuntament de les Masies de

Roda es troba adherit al Programa de Manteniment

de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina

de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Dipu-

tació de Barcelona i es materialitza a través de

l’assistència d’un equip d’arxivers itinerants.

Un dels compromisos del conveni de col·laboració,

consisteix en que la Diputació proposi un Reglament

del Servei d’Arxiu Municipal.

Per tot això el Ple, per unanimitat, va acordar aprovar

inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.
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Vist el compte de la gestió recaptatòria realitzada per

l’OGT durant l’exercici de 2010  i corresponent a les

liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés

directe, així com a certificacions de descobert de tri-

buts i preus públics liquidats per l’ Ajuntament de les

Masies de Roda.

El Ple va acordar per unanimitat, aprovar el Compte

de la Gestió Recaptatòria 2010 presentat per l’OGT de

l’Ens Ajuntament de les Masies de Roda.
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L’Ajuntament té prevista la construcció d’una llar

d’infants de titularitat pública i una sala polivalent.

Ambdues construccions està previst que s’ubiquin a la

zona que el POUM ha reservat pels equipaments

públics.

Per tot això el Ple, per unanimitat, va aprovar el con-

veni urbanístic formalitzat amb Frantic 5000 SL per a

la cessió anticipada i gratuïta de 5.390,94 m2 per a

equipaments públics.
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Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el

Consorci de Turisme de Paisatges del Ter com a con-

seqüència de la crisi actual que afecta molt directa-

ment a les entitats públiques, les quals han hagut de

retallar les seves aportacions i tenint en compte que

el Consorci te uns nivells d’autofinançament absolu-

tament insuficients, es va convocar el proppassat 11

de gener una reunió per analitzar la situació. Van as-

sistir persones designades per una àmplia majoria dels

ajuntaments integrants del Consorci, i es va decidir

iniciar el procediment per a la dissolució del Consorci.

Per tot això, el Ple va acordar per unanimitat aprovar

inicialment la dissolució del Consorci de Turisme pai-

satges del Ter d’Osona, així com la seva corresponent

liquidació.
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