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Butlletí editat per l’equip
de govern de l’Ajuntament de Gurb

NOU GOVERN MUNICIPAL
El passat 11 de juny es va constituir el nou ajuntament
d'acord amb els resultats de les passades eleccions
del 22 de maig, que van donar el resultat de 7 regidors
i regidores per a la candidatura de CiU, 3 regidors
per a la candidatura d'ERC i una regidora per a la
candidatura de SI. Va ser elegit alcalde Joan Roca i
Tió amb 10 vots, 7 dels regidors i regidores de CiU i
3 dels regidors d'ERC, la regidora de SI es va abstenir.
En el Ple extraordinari del passat 16 de juny
es va aprovar el nou cartipàs i la distribució
de regidories de la manera següent:
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Prèviament l'alcaldable havia mantingut contactes amb
els diferents grups amb representació i hi havia la voluntat
d'acord per un pacte de legislatura entre CiU i ERC. El
pacte, a més del repartiment de tasques en la gestió
municipal, va incloure els principals temes en matèria
de serveis a la gent gran, l'habitatge, la fibra òptica i
l'austeritat en la gestió. SI va manifestar la voluntat de
mantenir-se a l'oposició però de manera constructiva.
Sílvia Badia i Casas (CiU)
Gent gran i Salut
Vocals: Joan Roca Tió
i Judit Alcubierre Roca

Joan Roca i Tió (CiU)
Alcaldia i Ensenyament secundari
Vocals: Joaquim Espona Justo
i Carles Mundó i Blanch

Biel Brugués i Daví (CiU)
Esports i Festes
Vocals: Josep Maria Falgueras Verdaguer
i Sílvia Badia i Casas

Jordi Mauri i Dot
(CiU, independent)
1r tinent d'alcalde, Governació
i Ensenyament preescolar
Vocals: Judit Alcubierre Roca
i Pere Molist Bover

Pere Molist i Bover
(ERC, independent)
3r tinent d'alcalde, Cultura
Vocals: Jordi Mauri Dot
i Carles Mundó Blanch

Josep Maria Falgueras
i Verdaguer (CiU)
2n tinent d'alcalde,
Urbanisme i Joventut
Vocals: Joan Roca Tió i Jaume Pou Arumí

Carles Mundó i Blanch (ERC)
Ensenyament Infantil i primària
i Escola de música
Vocals: Joan Roca Tió
i Jordi Mauri Dot

Judit Alcubierre i Roca
(CiU, independent)
Hisenda i Benestar i família
Vocals: Jordi Mauri Dot
i Sílvia Badia Casas

Jaume Pou i Arumí
(ERC, independent)
Habitatge i Promoció econòmica
Vocals: Carles Mundó Blanch
i Joaquim Espona Justo

Joaquim Espona i Justo
(CiU, independent)
Medi Ambient i Agricultura
Vocals: Josep Maria Falgueras Verdaguer
i Pere Molist Bover

Cristina Herrera i Guardiola (SI)
Regidora
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PRESENTACIÓ DE L' ALCALDE

Ple de constitució del nou Ajuntament.

M'adreço a vosaltres per comunicar-vos que en el Ple
municipal del passat dia 11 de juny vaig ser elegit novament
alcalde per als propers 4 anys.
Primer de tot, en nom meu i dels companys i companyes
que han format part de la nostra candidatura, vull donar
les gràcies a tothom que el passat 22 de maig ens va donar
el seu suport, i també als qui vàreu escollir altres opcions
totalment legítimes i democràtiques. Us manifesto el meu
desig de ser l'alcalde de tothom, sense exclusió.

Així, doncs, aquest nou govern estarà format per 10 regidors
i regidores dels 11 que hi ha a l'Ajuntament. Serà un govern
fort i amb voluntat de consens, circumstància molt necessària per avançar i superar la situació de crisi que viu tot
el país i que també ens afecta a Gurb. La situació econòmica
de l'Ajuntament ens permet afrontar el futur amb optimisme
i si bé no es preveu que sigui una legislatura de grans
obres, sí que volem mantenir tots els serveis i ampliar-los
si és necessari, i posar especial atenció a les persones més
necessitades. Tenim grans projectes que s'aniran desenvolupant si la situació econòmica millora, en cap cas hipotecarem el futur. També, en la mesura que em sigui possible,
penso treballar amb els municipis veïns en tots els temes
que ens afectin conjuntament.
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En aquesta nova etapa que ara comença, penso continuar
treballant per al municipi amb moltes ganes i il·lusió, penso
treballar per a tothom, per a la gent que ha viscut tota la
vida a Gurb i per a les persones nouvingudes, per la gent
que viu o treballa a pagès i per a la que viu a la zona urbana,
per als qui hi tenen la seva activitat industrial o comercial,
per a la gent gran, per al jovent, per als més petits...
Compto amb el suport de totes les regidores i els regidors
del nostre grup (CiU) i que gràcies a vosaltres hem revalidat
l'àmplia majoria que ja teníem, i també amb el grup d'ERC
que en aquesta ocasió ha acceptat compartir tasques de
govern i regidories. La regidora de SI ha manifestat que
preferia estar a l'oposició però que aquesta seria constructiva.

Gurb és un municipi molt dispers i tot hi que en els darrers
anys s'ha anat cohesionant mitjançant els centres educatius,
la zona esportiva, el Casal de la gent gran i el Punt Jove,
encara queda camp per recórrer per millorar la cohesió
social. L'Ajuntament és l'Administració més propera a la
ciutadania i ben segur que hi ha aspectes que es poden
millorar, per això us demano el vostre protagonisme sincer
i honest, que ens feu arribar les vostres opinions i els
suggeriments, ja sigui de forma personal, mitjançant els
regidors i regidores o des de la pàgina web http://www.gurb.cat

G

Benvolguts gurbetans, benvolgudes gurbetanes,

L'ALCALDE DE GURB,
JOAN ROCA,
NOU PRESIDENT DEL CONSELL
COMARCAL D'OSONA

L'alcalde de Gurb, Joan Roca, va ser elegit nou president
del Consell Comarcal d'Osona i per tant passa a ser la
màxima autoritat comarcal.
El Ple d'investidura va ser de total cordialitat i els
consellers i conselleres van dipositar la seva confiança
en la persona de Joan Roca. Va ser elegit per una
àmplia majoria, tots els vots de CiU, ERC, PSC i dels
Independents van ser favorables i només va tenir tres
abstencions dels dos consellers de PxC i el d'ICV i cap
en contra. Mai cap president del Consell havia tingut
tants suports. Per poder compatibilitzar totes les obligacions públiques ha reduït la jornada laboral a l'empresa
privada per poder dedicar el temps necessari al Consell i
a l'Ajuntament.

Pere Molist, conseller comarcal
Així mateix, el també regidor i portaveu del grup d'ERC
a l'Ajuntament de Gurb, Pere Molist, ha estat elegit
conseller comarcal en aquesta legislatura.
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INICI DE LES OBRES DE LA
CARRETERA DE SANT BARTOMEU

En el Ple del passat 13 de juliol es van adjudicar les obres
de millora de la carretera de Sant Bartomeu a la UTE (unitat
temporal d'empreses) Vilà i Vila de Sant Joan de Vilatorrada
i Obres i Paviments Bou de Calldetenes.
Aquesta UTE va ser la que va obtenir més puntuació entre
les 43 empreses que es van presentar d'arreu de Catalunya
i d'Espanya. En el conjunt de clàusules, que inclouen un
ampli ventall de condicions, la més important és la proposta
econòmica, però també el temps de durada de les obres,
les millores de tot tipus, la garantia, la seguretat, el respecte
al medi ambient etc., l'empresa adjudicatària va obtenir
90 punts sobre 100.
El preu d'adjudicació va ser de 2.072.045 euros iva inclòs,
això representa una baixa del 31% respecte al pressupost
inicial. Com ja hem anat informant, el projecte l'ha redactat
Carretera de Sant Bartomeu

tota l'obra modificant el projecte inicial d'aquest tram
per tal que sigui més econòmic i es puguin realitzar en
un futur pròxim.

Millores en la vialitat
Aquestes obres representaran una important millora en
la vialitat, en l'accessibilitat, en l'enllumenat públic i en
la canalització de les aigües pluvials. Permetrà anar a
peu o en bicicleta per la major part de la zona urbana
del municipi fins a l'Ajuntament i treballarem perquè
tingui continuïtat fins a Vic.

És col·locarà fibra òptica
Vista de la carretera de Sant Bartomeu.

la Diputació de Barcelona i el control i seguiment de les
obres el realitzaran els tècnics municipals.
El finançament és mitjançant una subvenció de la Diputació
a canvi que l'Ajuntament acceptés la cessió de la carretera
que passa a ser un carrer, de la Generalitat mitjançant el
PUOSC i de l'aportació en concepte de quotes d'urbanització
dels propietaris de Ca l'Arqués que també es beneficiaran de
la baixa del 31% que hi ha hagut respecte al pressupost
inicial. Aquesta aportació no es farà fins que estigui aprovat
definitivament el Pla Parcial i l'Ajuntament n'avançarà l'import
d'acord amb un conveni urbanístic signat de mutu acord.
Aquesta primera fase comprèn el tram que va des de
l'Ajuntament fins a enllaçar amb el polígon de la Ronda
pel cantó dret en direcció a Sant Bartomeu i els trams on
hi ha empreses i habitatges al lateral esquerre.
No inclou la millora, l'enllumenat i els serveis del carril
bici i de vianants que va des del carrer del Canigó fins al
Pavelló Municipal, però com que la baixa ha estat important,
l'Ajuntament està estudiant la possibilitat de completar

La fibra òptica arriba a Gurb pel lateral de l'Eix Transversal,
aprofitant les obres de la carretera de Sant Bartomeu
es cablejarà tota la zona des del Pavelló fins a
l'Ajuntament i es buscarà la fórmula perquè pugui
arribar a les Escoles, al SES i a tots els edificis públics.
L'objectiu és arribar a connectar a la que ja està en
funcionament en fase de proves a la C-17 a l'alçada de
l'empresa Vilarta (sortida de Santa Cecília de Voltregà).
Progressivament també se'n podran beneficiar les empreses i particulars que ho sol·licitin si n'assumeixen el
cost econòmic que representi en cada cas.
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LA URBANITZACIÓ
DE MARTINENCS

Han finalitzat les obres d'urbanització de Martinencs en el temps previst
i també amb el pressupost previst.
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La Urbanització de Martinencs era la última zona urbana que restava
pendent d'urbanitzar de les tres que hi havia a Gurb (Serrabonica i
Cala Manela) en les quals hi havia edificacions però no disposaven dels
serveis com enllumenat, clavegueram, o l'asfalt als carrers entre d'altres.

LA GENERALITAT HA AUTORITZAT
EL CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

El Departament de Benestar i Família ha autoritzat les 15
places del Centre de Dia per a la Gent Gran.
Aquest és el pas previ per poder iniciar el servei. En aquests
moments l'Ajuntament està redactant el reglament i una
vegada aprovat es podrà treure a concurs l'adjudicació del
Servei i posar-lo en funcionament.
Abans d'aquest últim tràmit, però, l'Ajuntament vol tenir
garantit el finançament i de moment sembla que hi ha
bona predisposició per part de la Generalitat, tot hi que
la situació econòmica és la que és, l'Ajuntament farà els
passos que calgui.
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LES RETALLADES DE LA GENERALITAT
TAMBÉ AFECTEN A GURB

Consultori mèdic:

L'Escola de Música

La Generalitat ha tancat el Consultori mèdic durant els mesos
de juliol i agost. El motiu és per no haver de cobrir les
substitucions per les vacances del personal i durant aquest
període han concentrat tots els serveis al Cap Vic Nord. Des
de l'Ajuntament entenem la situació econòmica precària de
la Generalitat però vam manifestar el desacord en la forma,
ja que van comunicar-ho una setmana abans sense cap
possibilitat de negociació.

També ha rebut la retallada de la Generalitat. En aquest
cas, la subvenció de 600 euros per alumne i curs s'ha reduït
a 462 euros pel curs 2010-2011, cosa que representa un
23% menys. Aquest fet va ser comunicat a finals de juliol
passat, quan ja havia acabat el curs, sense poder prendre
cap mesura per pal·liar-ho. Això ha obligat a l'Ajuntament
a assumir 16.000 euros addicionals. L'Ajuntament de Gurb,
com altres ajuntaments afectats, va acordar per unanimitat
mostrar la seva disconformitat per carta al Departament
d'ensenyament.

El Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, va aprovar
sol·licitar als responsables
que reconsideressin la situació, però van manifestar
que en tot cas per al 2012
es podria estudiar la proposta de l'Ajuntament que
eviti el tancament total
durant l'estiu. Els responsables del Consultori, la
gestió del qual depèn exclusivament de la Generalitat, van confirmar que el
Consultori mèdic de Gurb
té garantida la continuïtat
atès que els ràtios d'utilització són totalment correctes ja que amb el poc temps de funcionament té més de
2000 usuaris i està per damunt de la mitjana. Una altra cosa
són les mesures d'estalvi aplicades pel Departament de Salut
i que han comportat la no contractació de substituts per
cobrir el període de vacances.

Pel curs 2011-12, no es coneix quin serà l'import de la
subvenció, però s'han pres diverses mesures organitzatives
que permetran reduir costos sense que la qualitat del servei
se'n ressenti, s'apujaran les quotes una mitjana del 5%, si
bé en el curs anterior no havien tingut cap increment.
El proper curs, l'Escola Municipal de Música de Gurb tindrà
160 alumnes, cosa que la converteix en la quarta escola
de la comarca després de Vic, Manlleu i Centelles. Des del
seus inicis, l'any 2002, s'ha gestionat amb molta austeritat,
cosa que n'assegura la viabilitat gràcies a l'esforç que fan
les famílies, el professorat i l'Ajuntament.

Des del passat 1 de setembre torna estar operatiu amb
tota normalitat.

La Llar d'Infants
Igualment com a l'Escola de Música, la subvenció que paga
la Generalitat per a cada alumne de 0-3 anys matriculat a
la Llar d'Infants s'ha disminuït en un 11% (200 euros per
alumne i any) i també amb efectes retroactius, és a dir, per
al curs 2010-2011.
La reducció no és definitiva ja que depèn de la disponibilitat
pressupostària, però igualment tot fa pensar que serà així.
Aquest fet no se'ns ha comunicat fins ara quan el curs ja ha
finalitzat. Això ha provocat un cert desconcert i indignació,
ja que molts ajuntaments tindran serioses dificultats per
assumir aquests costos no previstos. Pel que fa al curs 20102011 l'Ajuntament ja ha avançat la subvenció i la reducció
de la subvenció, 19.000 euros, ja l'ha assumit, però s'esta
estudiant l'augment de les quotes de forma progressiva per
als pròxima anys per tal que el servei sigui viable i de qualitat
com fins ara.

Eliminació de la sisena hora a primària
L'Escola de Gurb, a diferència del que ha passat a Vic i
Manlleu, a vist retallada una hora d'escolarització diària,
que en els darrers cursos era impartida per mestres. Aquest
fet ha comportat la necessitat de modificar els horaris
escolars del centre i, en conseqüència, ha calgut programar
nombroses activitats extraescolars de 4 a 5 de la tarda i ha
obligat a modificar els horaris de classe de l'escola de música
i els entrenaments de futbol, entre altres.
Aquests canvis es van haver de gestionar en molt pocs
dies i gràcies a l'AMPA de Les Escoles, a l'Escola de Música
i la UE de Gurb, ha estat possible completar una oferta
d'activitats extraescolars amb opcions diverses.

C u l t u ra

L'ESTELADA ONEJA A L'AJUNTAMENT
PER L'11 DE SETEMBRE

En el Ple del mes d’agost passat es va acordar per unanimitat
la proposta feta pel tinent d’alcalde i regidor de Cultura,
de col.locar la bandera estelada a la façana de l’Ajuntament
per l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, aquest
acord es va sumar al d’altres ajuntaments de la Comarca
com el de Vic.

En el Ple del mes de setembre es va aprovar una moció conjunta de tots
els grups municipals rebutjant la interlocutòria del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya sobre el català a l'escola.
Prèviament el 12 de setembre com en la majoria d'ajuntaments es va llegir
un manifest a favor de la llengua catalana.

Esp orts

GURB VA ACOLLIR LA PRIMERA
DUATLÓ ACCESSIBLE

La fundació privada Nani Roma
va organitzar la primera duatló
accessible formada per esportistes d'elit i discapacitats. Hi van
haver més de 70 participants
els quals participaven de forma
individual o en grups de dues
o tres persones. L'acte es va
celebrar al polígon industrial La
Ronda i en l'organització hi va
participar també voluntaris de
l'ADFO (Associació de Disminuïts
Físics d'Osona) .
La cursa va consistir en fer un
recorregut de 2,5 quilòmetres
tres voltes corrent, sis més en
bicicleta i una altra a peu. Entre
els esportistes d'elit i del món
del motor hi va participar
l'organitzador Nani Roma, l'Àlex
Crivillé, en Marc Coma, en Carles
i en David Checa, l'Albert Bosch,
l'Isidre Esteve entre d'altres. Va
presentar l'acte el portaveu de
la Generalitat Francesc Homs i
el propi Nani Roma.
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EL BUTLLETÍ
Espai reservat als Grups Polítics.

Gràcies per la vostra confiança
El grup municipal de CiU us dóna les gràcies per l'ampli suport que ens vàreu donar en les últimes eleccions municipals.
Malgrat que hi va haver menys participació que en les eleccions del 2007, la nostra candidatura va obtenir més vots
i més percentatge. Això ens il·lusiona per a treballar per Gurb, per a tothom, amb seny, amb austeritat, gestionant
correctament els recursos tal com hem fet sempre, sense hipotecar el futur, ajudar a les persones més necessitades,
a les emprenedores i facilitar la creació de noves empreses.
Tots els serveis públics de Gurb estan àmpliament utilitzats i vetllarem perquè tots es puguin prestar buscant l'equilibri
entre les aportacions de l'Ajuntament i de les famílies en els serveis els quals la Generalitat ha retallat les ajudes.
Valorem positivament l'acord de govern entre CiU i ERC, ja que malgrat les diferències que hi puguin haver, són molts
els punts de coincidència en la gestió del dia a dia, i en aquests temps de crisi que estem vivint, serà bo per al municipi
que hi hagi un ampli consens en la majoria de decisions que s'hagin de prendre.
Grup Municipal de Convergència i Unió

Temps difícils, gent seriosa
Els quatre anys d'aquesta legislatura estaran marcats per la crisi econòmica, que afecta a moltes persones i empreses
del nostre poble. En aquest context, l'Ajuntament ha de ser més que mai una eina al servei de les persones. Per aquest
motiu i perquè molts dels que ens heu donat suport així ens ho heu manifestat, hem volgut fer pinya i treballar dins
el govern municipal juntament amb el grup que va guanyar les eleccions. Assumim una tinença d'alcaldia i les àrees
de cultura, ensenyament, habitatge i promoció econòmica.
Són temps difícils i Gurb no s'escapa de les retallades en educació, salut o serveis socials i en inversions. Això ens
obliga a gestionar amb rigor per mantenir la qualitat dels serveis. A més, com a institució que representa el poble
de Gurb, l'Ajuntament ha de tenir una opinió clara en els temes de defensa del país, la llengua i la cultura i per això
hem promogut i promourem iniciatives, com la hissada de la bandera estelada per l'11 de setembre, per defensar i
fer respectar el nostres drets nacionals. Fa molts anys que treballem lleialment en benefici del poble i, malgrat no
rebre un reconeixement més ampli a les urnes, continuarem esforçant-nos amb humilitat i il·lusió.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Gurbetans i gurbetanes,
Estem molt contents de poder-nos dirigir a tots vosaltres des de l'espai que ens ofereix el butlletí de l'Ajuntament
de Gurb. Afrontem aquesta nova etapa amb un gran respecte i un enorme sentiment de responsabilitat, i volem agrair
des d'aquí l'oportunitat que se'ns ha brindat d'obrir el ventall de les diferents sensibilitats que es respiren al nostre
poble. Som el grup de l'oposició. Som una formació jove amb vocació de servei cap al nostre municipi i envers el
nostre país. La nostra pretensió no és la de crear controvèrsia, ans al contrari: Hem arribat fins aquí amb la intenció
ferma de col.laborar i intentar millorar, en la mesura de les nostres possibilitats, la vida de la nostra gent. I pensem,
és més, estem convençuts, de que som justament allà on les urnes ens van demanar que fóssim : a l'oposició. Una
oposició que garanteix la pluralitat i ha de servir per enriquir i enfortir l'esperit democràtic de la nostra vila.
Nosaltres som vosaltres i us volem representar. Per tant, sense la vostra opinió, les vostres idees, els vostres consells
i/o problemes, no anem enlloc. Simplement recordar-vos que us podeu adreçar a SI GURB a través de
gurb@solidaritatcatalana.cat, el Facebook o el twitter, i que ben aviat disposarem d'un telèfon de contacte per podervos atendre d'una forma molt més directa i personal. Assumim la tasca encomanada i restem, honrats per la confiança
rebuda, a la vostra disposició.
Visca Gurb i Visca Catalunya Lliure!

Grup Municipal de Solidaritat per a la Independència
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ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS

Emergències:

112

Mossos d'Esquadra

088

Ambulàncies

061

Bombers de Vic

085

ADF en cas d'incendi

Serveis a les persones i de lleure
938860845

Serveis Socials COSS

938891861 / coss@diba.cat

Casal de la Gent Gran

938869417

938851080 / 934850303

Punt Jove de Gurb

938869320 / puntjove@gurb.net

Coordinador

651817521 / 938895945

Serveis generals

Remolc cisterna

La Coromina

938860660 / 670535139

ATCA Aigües de Gurb

Remolc cisterna

La Coromina

938892110 / 678489877

Oficina recaptació OGT

938853673

Remolc cisterna

Carbonell

938854061 / 619287071

Consell Comarcal Osona

938832212

Remolc cisterna

Casanova del Pla

938889035 / 669293913

Assc. Defensa Animals

938892308 / 657620358

Remolc cisterna

El Pascual

938863050 / 650985293

DAR oficina comarcal

938894544

Emissora

El Plans

938852131 / 618301356

ADS Associació Defensa Sanitària 938861968

Emissora

La Codina

938889058 / 626697670

Deixalleria de Vic

938892654

Emissora - remolc

Mas S.Vicenç

938889201 / 629763023

Servei de Taxi de Gurb

626491212

Emissora

L'Argila

938862784 / 689134535

Estació d'autobusos

938892577

Emissora - cuba

Casanova del Pla

938889035 / 669293913

RENFE horari trens

902320320 / 938833570

Ajuntament

Emergències

Agutzil: 650369350

Fecsa - Endesa

800760706

Guàrdia Civil

938832178

Emergències 062

Gas Natural (urgències)

900750750

Policia Nacional

938894444

Gas Vic

938860801

Telefònica - averies

1002

Ajuntament

938892998 / atca@gurb.net

Oficines

938860166 / Fax 938860047 / gurb@diba.cat

Entitats

Alcalde

938860166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat

UE Gurb

938892054

Regidories

938860166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat

UE La Cabra

938860166

Secretaria

938860166 / Dill. a div. de 9 a 14 h.

Associació donants de sang

938860166

Serveis tècnics

938860166 / Hores convingudes

Teatre 7 i mig

938860166

Jutjat de Pau

938860166 / Hores convingudes

Coral de Grub

938860166

Pavelló Municipal

938861710 / 639 52 04 55

Coral de Granollers

938860166

Coral infantil Els Eixerits

938860166

938869922

Associació contra el càncer

938860166

Ambulàncies TSC

938869689

Parròquia de Sant Andreu

938892218

Creu Roja - Vic

938856262

Parròquia de Granollers

938863140

Hospital General Vic

938891111

Parròquia de Vespella

938861555

Farmàcia de Gurb

938863596

Parròquia de Sant Julià

938850890

Hospital Santa Creu

938833300

Serveis Sanitaris
Consultori de Gurb

Serveis educatius
CEIP Les Escoles

938861056

ceiplesescolesdegurb@xtec.cat / www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb
Llar d'infants la Quitxalla

938893616

S.E.S (Institut)

938897572

sesgurb@gmail.com / www.xtec.cat/sesgurb
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Escola de Música de Gurb

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament ha modificat substancialment la pàgina web amb l'objectiu que sigui més operativa. Cada dia
s'hi pengen les notícies d'interès, la programació d'actes, les actes dels plens, etc. Permet donar-vos d'alta com
a usuari i d'aquesta manera rebreu informació puntual de totes les novetats. Recordeu que podeu fer arribar
els vostres suggeriments o preocupacions via Internet a l'adreça electrònica gurb@diba.cat o per qualsevol
altre mitjà que considereu adient.

Ajuntament de Gurb

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66
gurb@diba.cat

