Ajuntament de Gurb

HORARIS
LÍNIA BUS L5
vic - la guixa - gurb

L’ajuntament ha comprat una part del camp de futbol i el pati
de les antigues escoles.
Després d’anys anys de negociacions i contenciosos sobre els límits de
l’actual camp de futbol, l’Ajuntament ha arribat a un acord satisfactori
que posa fi al conflicte. L’Ajuntament ara fa 35 anys va comprar el
terreny on actualment hi ha el camp de futbol i el pavelló. Durant aquest
últim any s’han fet diferents prospeccions i aixecat diversos topogràfics
per determinar la fita exacta.
L’acord aconseguit consisteix en què l’Ajuntament ha comprat 4000
m2 de terreny que permeten l’ampliació del camp i inclouen també
l’aparcament de les antigues escoles, el pati i el camí de baixada.
Amb la compra d’aquests metres tota aquesta zona, que urbanísticament
està catalogada d’equipaments i que comprèn les antigues escoles,
el camp de futbol, el pavelló i el seu entorn, és, doncs, íntegrament
propietat de l’Ajuntament.

LA COL·LOCACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL AL
CAMP DE FUTBOL
Una vegada resolt el tema dels límits del camp de futbol, l’Ajuntament
ha aprovat el projecte i ha iniciat les obres d’ampliació del camp i la
instal·lació de gespa artificial. El projecte, elaborat pels tècnics
municipals, preveu l’ordenació de tota la zona: la col·locació de gespa,
els aparcaments, el tancament de tot el perímetre, la construcció de
més vestidors i la construcció de grades.
Aquest projecte s’executarà en diferents fases i anys, la primera que ja
s’ha iniciat consta de dues actuacions: la col·locació de la gespa i les

instal·lacions necessàries per al correcte funcionament amb un pressupost
de 530.000 euros, i l’altra que consta de construcció de murs, asfaltatge,
tancament de tot el perímetre del camp i les antigues escoles amb un
pressupost és de 190.000 euros.
Actualment el futbol a Gurb està en una situació emergent, amb més
equips que mai i de totes les categories. Això comporta, a part dels
entrenaments i els corresponents partits, la visita de molts equips
contrincants d’altres municipis que ja disposen de camp de gespa artificial,
circumstància que posa de manifest les diferents condicions de joc.
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ES DIGITALITZEN
LES ACTES DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT
DE GURB
S’acaben de digitalitzar les actes del Ple de l’Ajuntament de Gurb.
Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa
d’Arxius Municipals, formada actualment per 155 arxius municipals i
coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
L´actuació s’emmarca dins del programa de digitalització d´actes municipals
que es porta a terme dins de la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació
de Barcelona. A Osona actualment s’hi han adherit més de 30 dels 52
municipis de la comarca.
Aquest programa de digitalització té com a objectiu la conservació,
l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals, considerada la
documentació essencial dels ajuntaments, tant per garantir la gestió interna
com per a la consulta i recerca històrica dels usuaris externs (investigadors i
ciutadans en general). Les actes del ple municipal recullen els acords polítics
i l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competències que tenen
encomanades i per aquesta raó testimonien l’evolució i les transformacions
històriques i recents dels nostres pobles i ciutats.
Pel que fa a Gurb, s’han digitalitzat un total de 3.346 pàgines a les quals s’hi
podrà accedir informàticament sense haver de consultar la documentació
original, preservant-la així de la seva manipulació i garantint, alhora, la
conservació permanent. Prèviament a aquesta digitalització i dins del
programa de restauració de la documentació municipal de la Diputació de
Barcelona, es van restaurar els llibres d’actes que estaven més malmesos. El
període cronològic que abasten les actes arrenca de l’any 1895 i s’arriba fins
l’any 2003. Estan digitalitzades per tipus d’acta, ordinària o extraordinària,
i per cada sessió. A partir de 1988 és possible fer una cerca per paraules, ja
que les actes deixen de ser manuscrites per passar a ser mecanografiades.
En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat de la
memòria documental d’àmbit local i possibilita a partir d’ara la seva difusió
per mitjans telemàtics al conjunt de la ciutadania.

Feiners de dilluns a dissabte
(excepte diumenges i festius)

L’AJUNTAMENT HA COMPRAT
UNA NOVA MÀQUINA LLEVANEU
La nova màquina, adaptable al tractor i que està al servei dels veïns de
la zona rural, està ubicada a La Coromina (Serrabonica) i està previst
que abans de fi d’any n’hi hagi una altra a la zona de Sant Julià de

Sassorba; d’aquesta manera, juntament amb la que ja hi ha al Mas
Carous (Granollers de la Plana) es dóna cobertura a bona part de la zona
rural del municipi en cas de nevades i per al manteniment de camins.

PUNTS DE RECOLIDA
DE DEIXALLES
Estem treballant en la racionalització i la millora dels punts de recollida
de deixalles. En aquests moments a Gurb hi ha més de 90 punts de
recollida de deixalles i en molts d’aquests només hi ha contenidors de
rebuig, circumstància que no propicia el correcte reciclatge. La intenció
és reduir aquests 90 punts agrupant els que ja hi ha o creant-ne de
nous mitjançant la construcció de punts de recollida amb l’objectiu
que afavoreixin al màxim el reciclatge. En aquests punts, amb un semi
tancament de fusta i amb paviment al terra, hi haurà contenidors de
rebuig, de multiproducte (cartró plàstics, llaunes...), de vidre i en la

Aquest butlletí l’edita l’equip de govern de l’Ajuntament de Gurb i vol
ser un mitjà d’informació per als gurbetans i gurbetanes de tots els
temes rellevants per al municipi i que afecten a la seva gent.
majoria de punts de la zona urbana també de matèria orgànica. L’Agència
de Residus ha concedit una subvenció de 56.000 euros per als punts de
recollida de la zona rural i estem pendents de saber quina serà la subvenció
de la Diputació de Barcelona per a l’adquisició de nous contenidors que
tenen un cost important. La intenció és construir aquestes àrees en els
punts més concorreguts. Està previst que es faci en diferents etapes, la
primera abans de finalitzar aquest any 2008. L’objectiu és facilitar a tots
els usuaris el reciclatge de tal manera que cada producte tingui el destí
adequat i alhora tinguem el municipi més endreçat.

Us demanem que feu arribar els vostres suggeriments mitjançant
l’adreça www.gurb.cat o per qualsevol altre sistema que cregueu
convenient.

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

butlletí informatiu

ZONA ESPORTIVA
CAMP DE FUTBOL

www.gurb.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66
gurb@diba.es
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EL SERVEI DE BUS
ARRIBA A GURB
L’Ajuntament de Gurb ha signat un conveni amb el de Vic
perquè a partir del 15 de setembre, el Bus de Vic tingui
continuïtat fins a la zona urbana de Gurb. El conveni
s’emmarca en la millora de la xarxa de transport públic de
viatgers que impulsa el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.
Concretament el recorregut és des de l’estació d’autobusos
de Vic en direcció a Gurb passant per al Club Patí, Club Tennis
Vic, carrer de Sant Roc, la carretera de Sant Bartomeu fins al
semàfor, la plaça de l’Amistat, les Escoles, antiga N-152, la
rotonda de l’Esperança, carretera Sant Bartomeu en direcció a
Vic, estació d’autobusos. És la línia 5 la qual te continuïtat fins
a la Guixa.

Aquesta iniciativa, la qual té un cost econòmic important per a
l’Ajuntament, es posarà a prova durant dos anys, entenent que
aquest període serà suficient per fer-ne una correcta valoració
del resultat.
Per compensar l’import que ha de pagar l’Ajuntament pel
Servei us demanem que adquiriu les targetes d’abonament
directament a l’Ajuntament doncs així es recupera una part
de l’aportació econòmica. Creiem que representa una millora
de la mobilitat, una millora mediambiental i un estalvi de
combustible. Per això us animem a utilitzar aquest servei.

Al terme de Gurb fa 7 parades. La freqüència és cada 30
minuts. La tarifa és d’un euro amb 15 cèntims cada viatge,
amb l’opció de transbordament en el termini de 45 minuts,
independentment del punt que es vagi de Vic, la Guixa o
Calldetenes. També es poden obtenir abonaments de 10 viatges
(T10) per 8 euros i (TS) per a estudiants per 7 euros.
Per als majors de 65 anys el servei és gratuït amb càrrec a
l’Ajuntament. Únicament cal obtenir la tarja identificativa que
te un cost de 6 euros, quan es solicita, i 6 euros quan es renova.

FINALITZADES LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DE L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
En el termini previst han finalitzat les obres d’ampliació tant de
l’escola com de la llar d’infants. Les empreses constructores han
complert tots els requisits exigits i els tècnics municipals que
han fet el seguiment de l’obra també ho valoren positivament.
Des de l’Ajuntament donem les gràcies a tot el professorat, als
pares i mares i a les empreses constructores ja que entenem que

compaginar unes obres tan importants mentre s’està realitzant
l’activitat docent no sempre és fàcil. El resultat és que Gurb
disposa d’uns equipaments educatius de molta qualitat i que
ben segur donaran servei a les necessitats del municipi durant
molts anys.

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA TARRADELLAS
DÓNA 20 ORDINADORS PER L’AULA D’INFORMÀTICA
DE L’ESCOLA I UN PARC
INFANTIL A LA LLAR D’INFANTS.
Aprofitant que han finalitzat les obres d’ampliació de l’Escola i de la
Llar d’Infants, i conseqüentment amb més espais per equipar, la
Fundació Casa Tarradellas financia els 20 ordinadors de la segona i nova
aula d’informàtica i un parc infantil per al pati de la Llar d’Infants.

Ben segur que aquesta col·laboració servirà per donar un millor servei
als alumnes d’informàtica i farà que el pati de la Llar d’Infants sigui
encara més agradable i funcional. Moltes gràcies per aquesta iniciativa,
de la qual en seran beneficiaris molts nens i nenes durant anys.

LA URBANITZACIÓ
DE LA CARRETERA
DE SANT BARTOMEU

LA URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL
ANOMENAT
CA L’ARQUÉS

La carretera de Sant Bartomeu és i serà l’eix principal de la zona urbana
de Gurb. L’acord de cessió de la carretera per part de la Diputació a
l’Ajuntament facilitarà l’ordenació de tota la zona, la millora de tota la
xarxa de clavegueram la qual ha de servir per evitar possibles inundacions
i el desenvolupament del pla parcial de Ca l’Arqués que s’adaptarà al
projecte previst per l’Ajuntament i la Diputació.
La Diputació de Barcelona redactarà el definitiu que fa referència a tot el
tram i preveu una franja a cada lateral, amb aparcament, àmplies voreres,
carril bici i arbres. La Diputació assumeix també el cost d’aquest projecte.

En aquest Pla Parcial, que és tot el triangle que hi ha entre la rotonda de
l’Esperança i Ca l’Arqués, els promotors han presentat el projecte inicial i
han iniciat els tràmits perquè es pugui desenvolupar properament.
En el moment en què l’Ajuntament hagi signat el conveni amb la
Diputació de Barcelona en el qual accepti la cessió de la carretera de
Sant Bartomeu, es podrà aprovar el projecte d’urbanització ja està
redactat d’acord amb el projecte d’urbanització de la carretera de Sant
Bartomeu i part de la N-152.
La urbanització es realitzarà per cooperació, és a dir, que seran
els propietaris els que desenvoluparan el Pla. A la zona s’hi podran
construir diferents tipologies d’habitatges: plurifamiliars, adossats
o aïllats i també s’hi podran establir comerços, possiblement
alguna entitat bancària, etc.

Des de l’Ajuntament hem sol·licitat tot tipus de subvencions i ajuts
tant a la Generalitat com a la Diputació de Barcelona en el marc del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya ) i la Xarxa de Municipis,
respectivament. També hem sol·licitat altres subvencions a l’Agència de
Residus, al Departament de Joventut, Benestar Social etc.

Referent a la Xarxa de Municipis (Diputació de Barcelona), vam
demanar la subvenció per un únic projecte, que és la urbanització
de la carretera de Sant Bartomeu. Aquesta carretera és de la
Diputació i s’ha negociat la cessió a l’Ajuntament del tram que va
des de l’Esperança (Ajuntament) fins a Can Violi (Rotondes de l’Eix).

Durant el juliol i agost hem rebut la comunicació oficial de les
subvencions més importants, fet que ens permet marcar les línies
a seguir durant els propers anys, però amb la prudència necessària
pel que fa als terminis d’execució, ja que alguns dels projectes
que plantegem no depenen exclusivament de l’Ajuntament sinó
també del desenvolupament de plans parcials d’iniciativa privada
o d’altres administracions.

La subvenció obtinguda en una primera fase és de 770.000 euros per
finançar part de les obres de millora del tram urbà ja consolidat. Aquet
projecte s’ha negociat durant temps amb la Diputació de Barcelona i al
final s’ha consensuat.

Respecte als diversos projectes presentats al PUOSC
(Generalitat de Catalunya), en una primera fase ens han
concedit 368.000 euros per:
Urbanització de Martinencs: 200.000 euros.
Urbanització de la carretera de Sant Bartomeu: 98.000 euros.
Reforma de l’edifici annex al Teatre: 70.000 euros.

Està previst que properament s’oficialitzi amb la signatura del
conveni de cessió de la carretera amb el Departament de Vies Locals
de la Diputació, amb una dotació econòmica addicional de 960.000
euros. Si tot va com està previst, la suma de les tres subvencions,
per obres, per la cessió de la carretera més el projecte serà gairebé
de 2 milions d’euros.

Millores
urbanístiques

També a la part que li correspon a l’Ajuntament en concepte de cessió
s’hi construiran habitatges de protecció oficial. El fet que s’iniciï el
desenvolupament del pla parcial no forçosament implica l’edificació
immediata. En aquesta urbanització hi ha prevista la construcció d’una
plaça que donarà centralitat a la zona urbana.

Restitució del ferm dels carrers Canigó, Puigmal i Pedraforca.
Aquests tres carrers, que són uns dels primers que es van construir al
municipi, estan força degradats, i les últimes pluges n’han augmentat
el deteriorament. Les obres de reforma consistiran en treure una capa
de quitrà i tornar-los a asfaltar de nou. Està previst que es realitzin
aprofitant les màquines d’asfaltatge que treballin al Camp de Futbol.
Reforma de la pista exterior de Serrabonica
Està previst que aquest mateix any es realitzin les obres de millora de la
pista exterior de Serrabonica la qual amb els anys s’ha anat deteriorant.

URBANITZACIÓ
DE MARTINECS
Martinencs és una urbanització que es va iniciar fa molts anys, durant
el transcurs dels quals s’ha anat edificant sense que s’hagi realitzat
mai la urbanització de tot el sector. És l’última zona del municipi
pendent d’ordenar, en el sentit que ha de disposar de tots els serveis
com qualsevol altra urbanització, serveis bàsics com enllumenat,
clavegueram, vials, zones verdes etc.

Nou pont al carrer Barcelona del polígon Mas Galí
En aquest punt sovint hi ha inundacions a causa de la poca amplada
i fondària del pont actual, el qual fa d’embut. Les obres consistiran en
la construcció d’un nou pont, amb nous materials i amb l’amplada
suficient per tal d’evitar més inundacions. La previsió és que les obres
es realitzin aquest mateix any.

L’Ajuntament ha adjudicat les obres d’urbanització del sector
anomenat la Ronda, la zona que va de la carretera de Sant
Bartomeu, des de Can Violi, fins a la rotonda de la N-152 de l’Eix
Transversal. Per realitzar la urbanització s’han presentat un total
de 30 empreses i després d’una exhaustiva revisió de totes les
pliques les obres s’han adjudicat a l’empresa Excover, SA per un

import de prop de 9 milions d’euros, tot i que el conjunt del projecte
que inclou les obres d’urbanització, les conduccions elèctriques, els
sistemes de sanejament i les conduccions d’aigua (ACA), etc. és de
13 milions d’euros que van a càrrec dels propietaris mitjançant
quotes d’urbanització.

ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP PER
A LES PERSONES DE MÉS DE 80 ANYS

Aquest projecte també s’aplicarà al tram residencial de l’antiga N-152
fins a la cruïlla de l’Esperança. Amb aquestes obres es pretén millorar
sensiblement l’accessibilitat al complex de l’Esperança. La subvenció de
la Diputació és per finançar les obres del tram urbà ja consolidat. El cost
de la resta d’urbanització anirà a càrrec dels diferents plans urbanístics
pendents de desenvolupar.

SUBVENCIONS PER A
DIFERENTS PROJECTES

L’AJUNTAMENT ADJUDICA LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR LA RONDA

La urbanització d’aquest sector la promou l’Ajuntament i l’objectiu és
resoldre de forma efectiva tot el procés de per sí més complicat que en
d’altres urbanitzacions de nova creació sense edificacions preexistents.
Pel finançament de les obres, l’Ajuntament aportarà 200.000 euros
en concepte de subvenció del PUOSC i la resta anirà a càrrec dels
propietaris mitjançant quotes d’urbanització.

La Regidoria de Benestar Social i el Consorci de Serveis Socials està
treballant en un projecte adreçat a la gent gran de més de 80 anys dins
l’àmbit de l’atenció domiciliària i que es desenvolupa en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona i Creu Roja. Els objectius d’aquest
projecte són:

L’ajuntament farà un comunicat per carta a les persones que
compleixin els requisits per ser incloses en el servei, informant-les
que properament rebran la visita d’un professional que els farà
una valoració de la seva situació i els informarà dels serveis amb
que poden comptar en cas de necessitat.

- Informar en el domicili sobre l’oferta de prestacions,
serveis i entitats socials de la població.
- Detectar situacions de risc o vulnerabilitat.
- Realitzar petites gestions administratives
relacionades amb els serveis socials.
- Afavorir la planificació de noves polítiques socials,
coneixent la realitat de les persones grans de Gurb.

Aquesta visita, prèviament concertada, serà realitzada per
professionals diplomats en treball social i acreditats amb els
logotips de les tres entitats col·laboradores.
Per qualsevol aclariment previ es pot sol·licitar informació
al Consorci 938891861.

GURB POSA EN MARXA DE FORMA DEFINITIVA
EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Una vegada elaborat el Pla Local de Joventut i presentat a la
Generalitat i a la Diputació, el Punt d’Informació Juvenil de Gurb (PIJ)
inicia l’activitat amb regularitat i de forma permanent.
L’Ajuntament ha adaptat una part del local del Femer per encabir-hi
els espais necessaris per al correcte funcionament del PIJ. Hi ha
diferents espais que el jovent de Gurb podrà utilitzar com a lloc de
trobada, per rebre informació, assessorament, fer aportacions, xerrades
i on també disposaran d’ordinadors, Internet, sala de jocs etc.

Del calendari d’activitats, algunes promogudes pels mateixos joves, se
n’enviarà informació puntual als possibles usuaris. El cost de les obres
ha estat de 40.000 euros i la Generalitat n’ha subvencionat 20.000
euros per a les obres i 7.000 euros per al funcionament i activitats.
També s’ha sol·licitat subvencions a la Diputació les quals estan
pendents de confirmar.
El telèfon de contacte és: 938 869 320
Correu electrònic: puntjove@gurb.net
Per a qualsevol informació us podeu dirigir també a l’Ajuntament.

