ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 D´ABRIL DE 2019

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 d´abril de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:41 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:

NIF. P-0809900-D



Alcalde: Joan Roca Tió

Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 Biel Brugués Daví
 Silvia Badia Casas
 Judit Alcubierre Roca
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
Han excusat la seva presència:



Pere Molist i Bover
Josep Casassas i Jordà

Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RATIFICAR ELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- RELACIO FACTURES SUPERIORS 10.000€ PLE ABRIL
4.- COMISSIÓ D’OBRES ABRIL
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIF PUNTUAL NNSS AMBIT MIRALTER
6.- APROVACIO INICIAL MODIF P NNSS ZONA ESPORTIVA
7.- CONTRACTACIÓ OBRES DE MANTENIMENT D’ ASFALTAT DELS CARRERS
DEL TERME MUNICIPAL DE GURB, ADAPTACIÓ DE EMBORNALS I TAPES DE
REGISTRE A LA NOVA RASANT, LA CONSTRUCCIÓ DE RESSALTS, I PINTAR LA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
8.- ACCEPTACIO SUBV CAMINS PPI
9.- CONVENI ASSOCIACIO BATEC D'UN SOMNI DE GURB
10.- ACCEPTACIO SUBV PC BENESTAR SOCIAL
11.- ACCEPTACIO AJUT FP BENESTAR SOCIAL POL EDUCATIVES I FESTA MAJOR
12.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
13.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada l’acta de la sessió anterior, aquesta resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.
DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la correspondència oficial i de les disposicions
d’interès publicades en els Butlletins Oficials de la Província i de l’Estat i en el Diari Oficial
de la Generalitat.
2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
En compliment del què disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i 46.2 e) de la Llei 7/85 segons la nova redacció donada
per les modificacions tercera i onzena de la Llei 11/99 de 21 d’abril, es dona compte dels
Decrets i Resolucions dictats des de la data de l’última sessió ordinària.
3.0.- RELACIO FACTURES SUPERIORS 10.000€ PLE ABRIL
Vista la relació de factures superiors a 10.000 euros , es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar les factures superiors a 10.000€ registrades al Sicalwin des de la data
de celebració del ple anterior.
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Happyludic Playground and Urban Equipment SL 15.191,55€
3. Construccions paviments Osona 17.878,75€
4. Tort Excavacions SL 11.249,44€
5. Giser XXI Serveis SL 17.036,58€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
4.0.- COMISSIÓ D’OBRES ABRIL
LLICÈNCIES D’OBRES
S’acorda per unanimitat de tots els assistents concedir la llicència municipal per a
realitzar obres particulars de conformitat amb el dictamen de la Comissió d’Obres
Públiques i Urbanisme que consta a cadascun dels expedients, sense perjudici de tercers
i previ al pagament de la corresponent taxa als senyors següents:
EXP.5/19.
EXP.25/19.
EXP.27/19.
EXP.31/19.

EXP.36/19.
EXP.38/19.
EXP.39/19.
EXP.41/19.

LLICÈNCIES D’OBRES SOBRE LA TAULA
*S’acorda per unanimitat de tots els assistents deixar sobre la taula la llicència municipal
per a realitzar obres particulars de conformitat amb el dictamen de la Comissió d’Obres
Públiques i Urbanisme que consta a cadascun dels expedients, sense perjudici de
tercers, als senyors següents:
EXP.85/18.
EXP.86/18.
EXP.35/19.
EXP.40/19.
LLICÈNCIA URGENT PER DECRET
EXP.22/19.
5.0.- APROVACIÓ INICIAL MODIF PUNTUAL NNSS AMBIT MIRALTER
MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NNSS DE GURB PER AMPLIACIÓ DE L’ACTUAL
SÒL QUALIFICAT COM A SISTEMA DE SERVEIS TEÈCNICS EN L’ÀMBIT DE
L’ETAP MIRALTER; DELIMITACIÓ D’UN ESPAI PER A SERVEIS TECNICS EN
L’ÀMBIT DELS DIPÒSITS DE PALAU; I REGULACIÓ DEL SISTEMA DE SERVEIS
TÈCNICS PER A INSTAL.LACIONS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE.
Examinat l’expedient de la Modificació Puntual de les normes subsidiàries de Gurb per
ampliació de l’actual sòl qualificat com a sistema de serveis tècnics en l’àmbit de l’ETAP
MIRALTER; delimitació d’un espai per a serveis tècnics en l’àmbit dels dipòsits de palau; i
regulació del sistema de serveis tècnics per a instal·lacions de la xarxa d’aigua potable.
Llegits els informes tècnics i jurídics , i examinat el Projecte de la Modificació Puntual de
les normes subsidiàries de Gurb.
Es proposa al ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de Gurb
per ampliació de l’actual sòl qualificat com a sistema de serveis tècnics en l’àmbit de
l’ETAP MIRALTER; delimitació d’un espai per a serveis tècnics en l’àmbit dels dipòsits de
palau; i regulació del sistema de serveis tècnics per a instal·lacions de la xarxa d’aigua
potable , redactat per Colomer Rifa.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de quaranta-cinc dies, mitjançant anunci
en el taulell d’edictes de l’ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El
Punt Avui i a la pàgina Web de l’ajuntament de Gurb. Durant aquest període l’expedient
restarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar i presentar les al·legacions que
estimi pertinents.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament de
Gurb signi els documents que calguin per a l’efectivitat de l’esmentat acord.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.

6.0.- APROVACIO INICIAL MODIF P NNSS ZONA ESPORTIVA
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NNSS DE GURB A L’ÀMBIT
DE LA ZONA ESPORTIVA.
Examinat l’expedient de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Gurb a
l’àmbit de la zona esportiva.
Llegits els informes tècnics i jurídics , i examinat el Projecte de la Modificació Puntual de
les Normes Subsidiàries de Gurb a l’àmbit de la zona esportiva.
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de Gurb a
l’àmbit de la zona esportiva.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de quaranta-cinc dies, mitjançant anunci
en el taulell d’edictes de l’ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El
Punt Avui a la pàgina Web de l’ajuntament de Gurb. Durant aquest període l’expedient
restarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar i presentar les al·legacions que
estimi pertinents.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament de
Gurb signi els documents que calguin per a l’efectivitat de l’esmentat acord.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- CONTRACTACIÓ OBRES DE MANTENIMENT D’ ASFALTAT DELS CARRERS
DEL TERME MUNICIPAL DE GURB, ADAPTACIÓ DE EMBORNALS I TAPES DE
REGISTRE A LA NOVA RASANT, LA CONSTRUCCIÓ DE RESSALTS, I PINTAR LA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
ADJUDICACIO DE LA CONTRACTACIÓ OBRES DE MANTENIMENT D’ ASFALTAT
DELS CARRERS DEL TERME MUNICIPAL DE GURB, ADAPTACIÓ DE EMBORNALS
I TAPES DE REGISTRE A LA NOVA RASANT, LA CONSTRUCCIÓ DE RESSALTS, I
PINTAR LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: CONTRACTE D’OBRES
Objecte del contracte: Obres de manteniment d’ asfaltat dels carrers del terme
municipal de Gurb, adaptació de embornals i tapes de registre a la nova rasant, la
construcció de ressalts, i pintar la senyalització horitzontal.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 44113810-6
Valor estimat del contracte: 300.000,00€
Pressupost base
300.000,00€

de

licitació

IVA

exclòs:

IVA%: 63.000,00€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 363.000,00
Durada de l'execució: 1 any

Durada màxima: 1 any

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-. Adjudicar el contracte d’obres de manteniment d’ asfaltat dels carrers del
terme municipal de Gurb, adaptació d’embornals i tapes de registre a la nova rasant, la
construcció de ressalts, i pintar la senyalització horitzontal en les condicions que figuren
en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques a: ASFALTS DE L’ANOIA S.L.
Segon.- Disposar la despesa corresponent de conformitat amb lo establert en l'Informe
d'Intervenció de data 12 de juliol de 2018:
Exercici

Aplicació pressupostària

2019

1532-21001, 1532-61006

Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart.- Designar com a responsables del contracte als serveis tècnics municipals.
Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè.- Notificar a Asfalts de l’Anoia , adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo
per a que aporti la documentació establerta al plec de clàusules administratives així com
la corresponent fiança per poder procedir a la signatura del contracte corresponent.
Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Novè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
8.0.- ACCEPTACIO SUBV CAMINS PPI
ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL FONS DE
PRESTACIO CONSERVACIO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE
PREVENCIO D’INCENDIS FORESTALS PPI 2019
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Atès que en data 28 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
va aprovar les concessions del Fons de prestació per a la conservació de la

infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals PPI , del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2019:

Atès que aquesta tipologia de recurs econòmic no requereix sol·licitud prèvia i es
distribueix per criteris objectius i unívocs de caràcter poblacional , territorial,
socioeconòmic i de gestió. I atès que per fer efectiva la concessió és necessari que l’ens
local destinatari manifesti expressament l’acceptació de l’ajut
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció del Fons de prestació per a la conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals PPI 2019 per import de
12.485,85€.
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona per al Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- CONVENI ASSOCIACIO BATEC D'UN SOMNI DE GURB
APROVACIÓ CONVENI ENRE L’AJUNTAMENT DE GURB I L’ASSOCIACIO BATEC
D’UN SOMNI.
Aquest Ajuntament és el propietari del local anomenat El Femer dins el recinte de
l’Esperança, l’ús del qual es cedeix gratuïtament a l’Associació Batec d’un somni, entitat
sense ànim de lucre, perquè l’usi i el retorni en el mateix estat en el qual li va ser lliurat.
Vist el l’esborrany de conveni que regularà aquesta cessió, que disposa del següent
contingut:
“REUNITS
D'una part, el Sr. Biel Brugués Davi, regidor de Joventut i Festes de l’Ajuntament de
Gurb, en la representació que ostenta en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i autoritzat per subscriure el present
Conveni per Acord del Ple de data 15 d’abril de 2019.
De l'altra part, el Sr Xavier Isern Hidalgo, major d'edat, amb DNI 33952750N, com a
secretari i representant de l’Associació Batec d’un somni, domiciliada al Punt Jove de
Gurb ubicat al Mas l’Esperança s/n de Gurb, legalment constituïda i inscrita al Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
Primer.- Que l’Associació Batec d’un somni és una organització privada sense ànim de
lucre que té com a finalitat realitzar activitats musicals.

Segon.- Que l’Associació actua principalment a Osona, i que vol aconseguir les finalitats
que s'han enumerat en el paràgraf anterior.
Tercer.- Que per aconseguir aquests objectius és necessari un local on assajar, per la
qual cosa sol·liciten l’espai municipal “El Femer” de Gurb cada dimarts de 20h a 24h.
Quart.- Que l'Ajuntament és coneixedor de la creació d’aquesta associació de caire social
formada per un grup de joves que volen participar activament dins el municipi.
A l'efecte de dur a terme l'acció que es pretén, les parts citades aproven les següents
CLÀUSULES
Primera. El present conveni té per objecte plasmar les condicions per les quals es durà a
terme la col·laboració entre l’Associació Batec d’un somni i l’Ajuntament de Gurb.
Segona. L’Associació Batec d’un somni es compromet a col·laborar gratuïtament a les
activitats municipals que es creguin convenients, concretament a la cavalcada de reis de
Gurb.
Tercera. L’Ajuntament de Gurb té preferència en l’ús de la sala en cas que hi hagi un
acte municipal imprevist.
Quarta. Es donarà permís d’entrada al Femer cada dimarts de 20h a 24h a un màxim de
4 persones de l’associació. Fora d’aquests horaris hauran d’adreçar-se al Punt Jove de
Gurb p L'òrgan encarregat d'orientar i fer el seguiment de les accions desenvolupades és
l’Ajuntament de Gurb i el Punt Jove de Gurb.
Sisena. El local té un aforament de 90 persones i en cap cas es podrà superar el límit
d’aforament.
Setena. L’Associació es fa responsable de deixar el local en el mateix estat en que es
trobava, tant d’higiene com de conservació, i es compromet a fer un bon ús de les
instal·lacions sense extralimitar-se en l’ús sol·licitat, assegurant que no es produiran
molèsties ni als veïns ni a les persones que circulin per la zona, i hauran d’informar a
l’Ajuntament de qualsevol imprevist.
Vuitena. L’Ajuntament de Gurb no es fa responsable de la pèrdua, malgast o danys dels
materials de l’associació o dels seus membres que s’hagin ocasionat dins el Femer o
voltants.
Desena. L’Associació no podrà fer cap tipus d’activitat comercial o de negoci dins el
Femer.
Onzena. L’Ajuntament de Gurb no col·laborarà en la gestió de l’associació.
Dotzena. Les parts manifesten expressament que el present acord de col·laboració no
genera cap vincle de representació, dependència o subordinació entre elles, pel que cap
entitat podrà representar a l’altra en el compliment de les seves obligacions legals o
contractuals, ni en l’assumpció de compromisos o responsabilitats de l’altra part. Cada
part portarà a terme els seus compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb els
seus propis mitjans i de conformitat amb la llei.
Tretzena. L’Associació es compromet a complir amb totes les disposicions legals i
reglamentàries establertes a la legislació vigent si les característiques de l’activitat que

s’ha de desenvolupar ho requereixen, singularment aquelles que es refereixen a les
mesures de seguretat, ordre públic i atenció sanitària.
Catorzena. El present Conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una
durada de 1 any, podent ser prorrogat. Les eventuals pròrrogues s’hauran de convenir
entre les parts, sense que en cap cas tinguin lloc amb caràcter automàtic.
Quinzena. Les causes de resolució del present Conveni seran:
-

En acabar el seu termini de duració inicial o, si s’escau, les pròrrogues.
El mutu acord de les parts signants.
Per la impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni.
Per desestiment o renúncia de l’associació. S’equipara al desestiment o la
renúncia la manca d’utilització dels espais cedits.
Per dissolució de l’entitat.
Per incompliment manifest de les obligacions i les clàusules esmentades en
aquest conveni. En aquest cas l’Ajuntament de Gurb podrà donar per finalitzat
el conveni i podrà resoldre unilateralment aquest acord.

Setzena. Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui,
a assumir les determinacions establertes en el present Conveni.
Ambdues parts sotmetran les qüestions litigioses que puguin plantejar-se a la
competència de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.”.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esborrany de l conveni de cessió d’us del local “El Femer” situat al
recinte de l’Esperança de Gurb, entre l’Ajuntament de Gurb i l’Associació Batec d’un
somni.
Segon.- Facultar al Regidor de Festes, Biel Brugués Daví, per a la signatura del present
Conveni i de tot el que d’ell se’n derivi.
Tercer.- Condicionar l’esmentat acord a la tramitació de la inscripció de l’entitat a la
Direcció General de Dret i Entitats jurídiques de la Generalitat traves de l’ EACAT.
Quart.-Comunicar aquest acord a la part interessada.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents..

10.0.- ACCEPTACIO SUBV PC BENESTAR SOCIAL
ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL
PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL
2019
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Atès que en data 28 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
va aprovar les concessions del Programa Complementari per a la garantia del Benestar
Ssocial 2019:

Codi
formalitzaci
ó

Descripció

19/X/265993

Programa
complementari Gerència
Suport a la garantía de Serveis
de
benestar social
Benestar Social

Centre gestor

Import
Data
formalitzat creació

11.631,87 15/02/2019

Atès que aquesta tipologia de recurs econòmic no requereix sol·licitud prèvia i es
distribueix per criteris objectius i unívocs de caràcter poblacional , territorial,
socioeconòmic i de gestió. I atès que per fer efectiva la concessió és necessari que l’ens
local destinatari manifesti expressament l’acceptació de l’ajut
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció del Programa Complementari per a la garantia del
Benestar Social 2019 per import de 11.631,87€.
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona per al Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
11.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL FONS
DE PRESTACIÓ DEL CATALEG DE SERVEIS 2018
Atès que en data 28 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
va aprovar les concessions del fons de prestació del Catàleg de serveis de 2019
següents:
Codi
formalitzaci
ó

Descripció

18/Y/248598

Activitats culturals
festes majors

18/Y/248816

Desenvolupament
de
polítiques
educatives
en Gerència
municipis de menys de 5.000 Serveis
habitants
d'Educació

18/Y/249224

Finançament de l'àmbit de Servei
benestar social
Social

Centre gestor
de

Import
Data
formalitzat creació

Oficina Estudis
les i
Recursos
Culturals
1.278,00 € 01/02/2018
de
7.982,00 € 01/02/2018

Acció
9.182,16 € 01/02/2018

Atès que aquesta tipologia de recurs econòmic no requereix sol·licitud prèvia i es
distribueix per criteris objectius i unívocs de caràcter poblacional , territorial,
socioeconòmic i de gestió. I atès que per fer efectiva la concessió és necessari que l’ens
local destinatari manifesti expressament l’acceptació de l’ajut

Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció per activitats culturals de la festa major per import de
1.278,00€, per finançament de Benestar Social per import de 9.182,16€ amb modalitat
d’execució per delegació al Consorci d’Osona Serveis Socials, del Consell Comarcal
d’Osona i per al desenvolupament de polítiques educatives per 7.982,00€.
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona per al Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent, i notificar al Consorci d’Osona Serveis Socials als
efectes oportuns.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
12.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes.
13.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-dues hores i quaranta-un minuts, i per constància del que s’ha tractat i dels acords
presos, estenc aquesta Acta que signa el senyor alcalde Joan Roca Tió, i la certifico amb
la meva signatura.
La secretària, M. Angels Azorin Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió
Gurb, en la data de la signatura electrònica

