HA FINALITZAT LA REVISIÓ
DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
2002 i s’ha enviat a
Tal com us hem anat
Urbanisme per
informant en altres
obtenir-ne la
edicions del Butlletí,
conformitat. Una
un dels objectius
vegada fet això,
principals d’aquest
caldrà procedir a la
Ajuntament era
publicació al DOGC
revisar i actualitzar
i, a partir d’aquell
les normes subsidiàmoment, les noves
ries de planejament
normes subsidiàries
de 1982 per adede Gurb ja seran
quar-les a la realitat
executives.
actual. Després d’un
Les noves normes planifiquen els usos del sòl pels propers anys
procediment comCal destacar que el procés de revisió de la normativa
plex que s’ha allargat més de dos anys, el dia 16
urbanística s’ha tirat endavant amb el consens
d’octubre de 2002 les normes van ser aprovades
de tot l’Ajuntament i això és molt important ja que
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
el planejament del territori és una qüestió
Barcelona i se’n va condicionar la vigència a l’aprotranscendental pel desenvolupament i pel futur
vació d’un text refós. El Ple de l’Ajuntament va
del nostre municipi.
aprovar aquest text refós el dia 19 de desembre de

D’acord amb la normativa general, en la
darrera sessió de l’any el Plenari de
l’Ajuntament va acordar que els dos
dies festius del calendari laboral de
l’any 2003 que són d’elecció del municipi, igualment com en anys precedents,
seran el dilluns 9 de juny, per ser el dia
de la Pasqua granada, i el dilluns 1 de
desembre, per ser el següent dia hàbil
de la Festa Major de Sant Andreu de
Gurb, atès que el dia 30 de novembre és
un diumenge.

FITES A L’ENTRADA
DE CAMINS RURALS

AJUNTAMENT DE GURB

LA FESTA DE L’ARBRE

€
€
€
€
€
€

EL 23 D’ABRIL ACABA EL TERMINI PER
PARTICIPAR EN EL XV CONCURS LITERARI

UN SEMÀFOR REGULARÀ LA VELOCITAT
A LA CARRETERA DE SANT BARTOMEU

ENGUANY S’ARRIBA A LA XV EDICIÓ DEL «CONCURS LITERARI AJUNTAMENT
DE GURB» QUE CONVOCA LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL. LES
PARTICIPAR PERSONES D’ENTRE

A petició d’alguns veïns, l’Ajuntament
posa a disposició de les persones que ho
demanin unes fites fluorescents que es
col·loquen a l’entrada dels camins rurals,
les quals són d’utilitat especialment en
els dies de boira i durant la nit.

8 I 30 ANYS I, EN CONJUNT, ES REPARTIRAN
PREMIS PER VALOR DE 1.500 €. TOTS AQUELLS QUE TINGUEU INTERÈS A
PARTICIPAR-HI TENIU TEMPS FINS AL DIA 23 D’ABRIL DE 2003 PER FERNOS ARRIBAR ELS VOSTRES TREBALLS. SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR EL DÍPTIC EDITAT,
DIRIGIR-VOS A L’AJUNTAMENT O A L’ADREÇA ELECTRÒNICA GURB@DIBA.ES.

AJUNTAMENT DE GURB

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66 Adreça electrònica: gurb@diba.es

€

€

destinats a l’ampliació de la xarxa d’aigua
El Ple de l’Ajuntament del 21 de novembre passat
municipal i els 356.000 euros dedicats a la
va aprovar el pressupost municipal corresponent
a l’any 2003. El pressupost, que va rebre el suport construcció de la llar d’infants; també s’han
dels dos grups del consistori, ascendeix enguany a de destacar les partides destinades a realitzar l’accés a Prixana des de
5,3 milions d’euros.
l’antiga C-17 i la finalització
El pressupost
de 5,3 milions
del pont d’accés al Polígon Mas
La despesa més important és la de 2
d’euros
es
va
Galí des de la carretera de Sant
milions d’euros destinats a la
aprovar
per
Hipòlit. Finalment, també s’han
urbanització de la zona de la
unanimitat
previst diverses partides dedicacarretera de Sant Hipòlit, que es
des a la millora de carrers i
finançarà a través de contribucions
camins, a cultura, a festes i a activitats
especials dels veïns i a través d’una subvenció de
esportives, entre altres.
la Diputació. Una altra despesa important és la
que fa referència a les obres d’urbanització de
Pel que fa als ingressos, les principals
Serrabonica per les quals s’han pressupostat 1,18
milions d’euros, que també es finançaran a través partides corresponen a: les contribucions
especials fetes pels beneficiaris d’actuade contribucions especials i amb una subvenció
cions urbanístiques, els ajuts provinents
del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat.
d’altres administracions, la venda de
parcel·les, l’endeutament financer i els
Per altra banda, també en el capítol de
diversos tributs municipals.
despeses, s’han d’assenyalar els 360.000 euros

A més del tradicional esmorzar popular i del concurs de dibuix,
també prepararem activitats per als més petits per tal que
puguem passar una jornada ben entretinguda. Us esperem a
tots en aquesta festa que combina el lleure i la cultura i serveix
també per recordar-nos la necessitat de conservar i
enriquir el nostre medi natural.

BASES DEL CERTAMEN ESTABLEIXEN CINC CATEGORIES EN QUÈ HI PODEN

Butlletí editat conjuntament
pels grups municipals de CiU i ERC

GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER L’ANY 2003

Un any més, quan és a punt d’arribar la
primavera, volem celebrar la Festa de
l’Arbre, que enguany es farà el diumenge 9 de març. Com sabeu, aquesta és
una festa itinerant que cada edició es
porta a terme en indrets diferents. Per
aquesta ocasió s’ha escollit la ribera del
torrent de l’Esperança al seu pas per
l’ampliació del Polígon Mas Galí, de Gurb, ja que és
un espai que cal adequar i enjardinar.

Edita: Regidoria de Promoció Cultural (1.000 exemplars)

DIES FESTIUS
DEL CALENDARI LABORAL

EL 9 DE MARÇ SE CELEBRA

Actualment s’està estudiant, juntament amb la
Diputació de Barcelona –que és la titular de la
via–, la col·locació d’un semàfor a la carretera
de Vic a Sant Bartomeu, al seu pas per la zona
urbana de Gurb.

5
Febrer
de 2003

El semàfor estarà sempre en fase verda però
passarà a la fase vermella quan els vehicles
que circulen per la carretera excedeixin el límit
de velocitat que s’estableixi. A més, els vianants que vulguin creuar la calçada podran
posar el semàfor en vermell prement un botó.
Amb aquesta mesura es pretén reduir la
velocitat dels vehicles que circulen per aquest

Vista de la carretera de Sant Bartomeu

tram i, d’aquesta manera, s’incrementarà la
seguretat de les persones que van a peu.
Això és especialment important si es té en
compte que quan l’escola es posi en funcionament s’incrementarà el nombre de persones que creuen la carretera.

LES OBRES DE L’ESCOLA I DE LA LLAR
D’INFANTS AVANCEN A BON RITME

DOS PONTS ENLLACEN ELS POLÍGONS
DE GURB I VIC

El 27 d’octubre passat es va fer una festa per celebrar
entre tots la posada simbòlica de la primera pedra
de la nova escola i de la llar d’infants de Gurb, que des
de l’estiu s’estan construint al barri de Prixana.

Estat actual de les obres de construcció de l’escola

Les obres que s’estan portant a terme avancen a molt
bon ritme i, si no hi ha imprevistos, estaran acabades a
temps i serà possible moblar els edificis abans no
comenci el proper curs escolar.
En breu finalitzaran les obres de construcció del pont

ADJUDICADES LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DE SERRABONICA
En la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 17 d'octubre de
2002 es va aprovar definitivament el projecte d'urbanització
de Serrabonica i això ha permès
poder realitzar els tràmits
necessaris per fer la subhasta de
les obres; en el Ple celebrat el dia
23 de gener que, aquestes obres

s’han adjudicat a l’empresa Excosa
per un import de 955.000 €.
L’empresa adjudicatària tindrà
un termini de vuit mesos per
realitzar les obres. Un cop
acabades, aquesta urbanització
gaudirà de tots els serveis propis
d’una zona urbana.

RECICLATGE DE TONER
La Fundació Humanitària pel tercer i
quart món Doctor Trueta, a més d’una
ONG amb diferents objectius humanitaris és també un Centre Especial de
Treball destinat a persones afectades per
malalties mentals. Durant el passat any
2002 la Fundació ha iniciat l’activitat de
recollida de cartutxos de tinta i toners
d’impressora per a la seva posterior
reutilització.

La Fundació Trueta ens ha lliurat un
contenidor que s’ha ubicat a l’Ajuntament
per tal que tothom qui vulgui col·laborar
pugui portar els cartutxos utilitzats. La
Fundació s’encarregarà de la recollida del
contenidor, de forma gratuïta, una vegada
aquest estigui ple i les persones amb
disminució derivada de malaltia mental
portaran a terme el treball de neteja
d’aquests cartutxos.

Per tal d’unir el polígon industrial Mas Galí, de Gurb,
amb el polígon industrial de Sot dels pradals, de Vic,
els dos municipis van acordar construir conjuntament dos ponts al torrent de l’Esperança. Un dels
ponts ja està acabat però l’altre, que enllaça amb la
carretera de Sant Hipòlit, ha estat aturat un temps
per problemes en l’execució de l’obra. De tota
manera, l’Agència Catalana de l’Aigua està fent les
actuacions pertinents, inclosa la substitució d’un
tram del col·lector Vic-Nord, i s’espera que en
un termini curt de temps es pugui enllestir l’obra.

APROVATS ELS PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ
DE LA CTRA. DE SANT HIPÒLIT I D’EL SOLER
El Ple de l’Ajuntament del dia 21 de novembre de
2002 va acordar l’aprovació inicial del projecte de
reparcel·lació del Sector 5, corresponent a la zona
de la carretera de Sant Hipòlit i en la sessió plenària
del dia 19 de desembre es va aprovar també inicialment el projecte de reparcel·lació corresponent al
pla parcial El Soler-1. Actualment els dos projectes
estan en el tràmit d’informació pública i, posteriorment, s’aprovaran definitivament. Una vegada fet
això ja es podrà elaborar el projecte d’urbanització.

PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL
Des de la regidoria de Benestar Social us donem a
conèixer alguns programes existents:

econòmics i ajuts per adaptar el mobiliari i la llar
sempre que es reuneixen el requisits establerts.

• Teleassistència: les persones grans poden disposar
d’un aparell (que es pot portar penjat al coll) el qual,
a través d’una connexió amb la línia de telèfon,
permet establir contacte directe i immediat, durant les
24 h del dia, amb una Central Receptora de la Creu
Roja només prement un botó.

• Infants menors de 3 anys: la Generalitat atorga un
ajut directe de 480 euros per a les famílies amb
infants nascuts a partir del 30 de juny de 2000. Les
famílies nombroses podran accedir a aquests ajuts
fins que els infants tinguin 6 anys. Aquest ajut és
compatible amb el que ofereix l’Estat per a les mares
treballadores.

• Programa Viure en Família: es tracta d’un programa
de la Generalitat que pretén facilitar el manteniment
en el propi domicili de les persones amb dependència
del seu entorn social i familiar. Es preveuen ajuts

Per a més informació i tramitació d’aquests programes
podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i demanar hora amb
la treballadora social.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Amb l’inici del nou curs, la Regidoria d’Esports va programar les activitats extraescolars d’enguany, a les quals s’hi
ha inscrit un bon nombre de participants. En concret, hi
ha 35 infants i joves inscrits a patinatge, 12 persones a
jazz i 20 a futbol sala (un equip juvenil i un equip cadet).
Vista del pla d’El Soler

Pel que fa a les activitats organitzades des de la
Regidoria de Promoció cultural s’ha de destacar que,

per tercer any, una vintena d’infants i joves de Gurb
participen en el grup de teatre La petita companyia
anònima; també s’ha iniciat el tercer curs d’anglès per
a adults amb 15 participants; des del mes de setembre
va començar amb molt èxit el primer curs de l’Escola
de Música de Gurb amb més de 40 participants i,
finalment, aquest gener han començat els assaigs del
grup de Caramelles.

JA ES POT SOL·LICITAR LA GRAVA
PELS CAMINS RURALS
CALENDARI FISCAL ANY 2003
Atès que la partida de diners per aquest concepte és
limitada, caldrà presentar la corresponent sol·licitud
i, en base a criteris de prioritat, necessitat i disponibilitat econòmica, es farà el repartiment de la grava
oportú.

Des del dia 1 de gener d’enguany, a l’Ajuntament
s’ha obert el termini que permet sol·licitar grava per
arreglar i millorar els camins rurals del municipi.

També s’informa que es posa a disposició dels veïns
la màquina anivelladora propietat de l’Ajuntament
–que s’adapta al tractor–, que està dipositada al
Mas Carous, de Gurb.

Els períodes durant els quals s’han de liquidar els impostos municipals són els següents:
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
i ciclomotors:
del 3 de març al 5 de maig
• Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana:
del 4 d’abril al 5 de juny

• Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica:
del 5 de setembre al 5 de novembre
• Taxa de recollida d’escombraries:
del 4 d’abril al 5 de juny
• Impost sobre activitats econòmiques (IAE):
del 5 de setembre al 5 de novembre

