ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2018

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 16 d´abril de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:00 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
 Josep Casassas i Jordà
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Actua com a secretària: M. Àngels Azorín Armela.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DE FACTURES SUPERIORS A 10.000
3.- RELACIÓ DE DECRETS PLE ABRIL
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- CERTIFICACIO 1 OBRES MAGATZEM PAVELLO
6.- AUTORITZACIÓ VENDA PARCEL.LA LA RONDA
7.- SUBVENCIO GENCAT ESCOLA MUSICA CURS 2016 2017
8.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019
9.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE
L’ESTAT ESPANYOL
10.- DENOMINACIO PLAÇA 1 D'OCTUBRE
11.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.- PRECS I PREGUNTES
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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 la minuta 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.- RELACIÓ DE FACTURES SUPERIORS A 10.000 PLE ABRIL

NIF. P-0809900-D

Seguidament, s’aprova el pagament de les següents factures superiors a 10.000€ :
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Agustí Masoliver SA, AMSA 27.192,54€
3. Fundació Privada TAC Osona, 43.048,07€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIÓ DE DECRETS PLE ABRIL 2018
En el ple de data de 16 d’abril es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des de la
data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 56 de data 07/03/2018 al
Decret 84 de data 09/04/2018.
DECRET
NÚM

DATA

DESCRIPCIO

56 07/03/2018 Llicència ambiental Exp 3/18(A)
57 07/03/2018 Llicència urbanística Exp 8/18
58 07/03/2018 Llicència urbanística Exp 9/18
59 07/03/2018 Baixa d'ofici Padró Habitants exp 32_2018
60 08/03/2018 Ordre del dia ple març
61 08/03/2018 Llicència urbanística Exp 19/18
62 09/03/2018 Taxa Ocupació del Sol 3t 4t
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DECRET
NÚM

DATA

DESCRIPCIO

63 09/03/2018 Llicència urbanística Exp 12/18
64 09/03/2018 Llicència primera ocupació 1/18(O)
65 09/03/2018 Sol bonificar IBI parcel·les P P La Cabra propietat Ajuntament
66 09/03/2018 Llicència urbanística Exp 13/18
67 09/03/2018 Llicència urbanística Exp 14/18
68 09/03/2018 Llicència urbanística Exp 15/18
69 14/03/2018 Dev aval 4,627,74€ Exp OP 10/16 asfalt carrers 2016
70 14/03/2018 Llicència ambiental Exp 6/18(A)
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71 14/03/2018 Devolució d'aval Exp. 23_2017
72 16/03/2018 Llicència urbanística Exp 23/18
73 16/03/2018 Rectificació 065_2018 Sol bonif IBI parc PP La Cabra propietat
Ajuntament
74 19/03/2018 Devolució d'aval Exp. 98/17
75 20/03/2018 Llicència urbanística Exp 24/18
76 21/03/2018 Llicència urbanística Exp 22/18
77 22/03/2018 Paralització obres Exp. 17/18
78 29/03/2018 Canvi de nom Exp 013_2013
79 03/04/2018 Llicència urbanística Exp. 29/18
80 03/04/2018 Llicència ambiental Exp 11/17(A)
81 03/04/2018 Llicència urbanística Exp. 28/18
82 04/04/2018 Devolució d'aval Exp. 87/17
83 04/04/2018 Llicència urbanística Exp. 31/18
84 09/04/2018 Baixa ofici Padró municipal habitants exp 39_2018
Els assistents es donen per assabentats
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4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda aprovar la relació d’obres que s’adjunta a
l’ANNEX 1.
5.0.- CERTIFICACIO 1 OBRES MAGATZEM PAVELLÓ
Vista la certificació número 1 de les obres del projecte de construcció del magatzem del
pavelló del municipi de Gurb, presentada per l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS
GENERALS SL amb NIF B 17915927, a data 22 de març de 2018, per un import de vint-i-sis
mil quatre-cents seixanta-nou euros amb vint-i- dos cèntims (26.469,22 € ).
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Aprovar la certificació número 1 de les obres del projecte de construcció del
magatzem del pavelló del municipi de Gurb, presentada per l’empresa CONSTRUO
CONSTRUCCIONS GENERALS SL amb NIF B 17915927, a data 22 de març de 2018, per un
import de vint-i-sis mil quatre-cents seixanta-nou euros amb vint-i-dos cèntims (26.469,22 € ).
Segon.- Efectuar el pagament a càrrec de la partida 340/61000 pressupost de l’any 2018.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona ( Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat) .
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
6.0.- AUTORITZACIÓ VENDA PARCEL.LA LA RONDA
Vist que l'Ajuntament és propietari d'un bé immoble situat a la urbanització industrial La Ronda de
Gurb, amb referència cadastral 6948502DG3464N0001KK i que és convenient pel municipi
l'alienació del bé referit per a l’adquisició d’una altra parcel.la per a destinar-la a patrimoni
municipal del sòl, amb una situació més cèntrica, atès que la parcel.la que es pretén vendre està
situada en una zona exclusivament industrial.
Vist que en data 15 de març de 2018 es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals
realitzant una descripció detallada del bé immoble i una valoració pericial i econòmica d'aquest.
Vist que en data 19 de març de 2018 es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que
suposa l'alienació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que en data 19 de març de 2018, es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist el certificat de la inscripció del bé en el Registre de la Propietat de data 6 de març de 2018.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Iniciar el procediment per a l'alienació del bé immoble patrimonial situat a la urbanització
La Ronda de Gurb, amb referència cadastral 6948502 DG 3464 N 0001KK, per destinar-ho a la
adquisició d’un altre terreny situat al centre del municipi, mitjançant subhasta pública.
Segon. Remetre l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ja que
el valor del bé excedeix dels 100.000 euros i excedeix del 25% dels recursos ordinaris del
Pressupost consolidat de la Corporació, a l’efecte de que emeti informe previ en el termini de vint
dies.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- SUBVENCIÓ GENCAT ESCOLA MUSICA CURS 2016 2017
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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL AL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Vist l’escrit del Director General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya de data 14 de març de 2018, per la qual convoca a totes les
Corporacions Locals titulars d’Escoles de Música, per al sosteniment del seu funcionament
durant el curs 2016-2017.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Sol·licitar subvenció per a l’Escola de Música de Gurb per al curs 2016-2017.
Segon.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi els
documents que calguin per a l’efectivitat de l’esmentat acord.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
8.0.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut de treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en
el qual s’estableix que les dues festes locals seran ficades per l’Ordre del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Vista la Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 15 de març de
2015, on s’especifica que s’ha de completar el calendari amb dues festes locals retribuïdes
i no recuperables, a proposta dels municipis respectius que no coincideixen amb les
d’àmbit supramunicipal ni amb un altre dia festiu.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Proposar com a festes locals en el municipi de Gurb durant l’any 2019, el dia 30
de Novembre, Sant Andreu, i el dia 10 de Juny ( Segona Pasqua).

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Treball , Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal que en la corresponent ordre siguin fixades
les festes locals proposades i posteriorment publicades.
Tercer.- Comunicar el present acord als centres educatius del municipi.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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9.0.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE
L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat
a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar
qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania
popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de
pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda
agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar
que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciarles. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de
les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
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finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de
la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Gurb
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ACORDA
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les
idees i empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de Gurb a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del
Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
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Vuitè .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

10.0.- DENOMINACIÓ PLAÇA 1 D'OCTUBRE

NIF. P-0809900-D

El passat 22 de març de 2018 va entrar per registre una petició veïnal per tal de proposar al
Ple de l’Ajuntament de Gurb anomenar oficialment la plaça situada a la confluència de l’Av.
Sant Bartomeu, el C. Jacint Verdaguer i el Passeig de Prixana, actualment sense nom, com a
Plaça 1 d’Octubre, en record als esdeveniments transcendents ocorreguts als carrers i
institucions de Catalunya durant la tardor de 2017. La petició va acompanyada de 210
signatures que recolzen la iniciativa.
L’1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya de la repressió de
l’Estat espanyol amb una violència desproporcionada davant d’una ciutadania indefensa,
realitzant càrregues contra la població amb l’únic objectiu de requisar urnes. Tanmateix serà
recordat per l’actitud cívica, serena, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van
sortir a votar i exercir la democràcia.
Entenem que cal un reconeixement a tots els votants i també a tots els/les voluntaris/àries,
electes locals i treballadors/es públics que van fer possible que es pogués votar.
Vist l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol
relatiu a la comprovació i control de padró municipal, disposa que: “Els Ajuntament
mantindran actualitzades la nomenclatura i la retolació de les vies públiques i la numeració
dels edificis, informant d'això a totes les Administracions Públiques interessades. Hauran de
Mantenir també la corresponent cartografia o, en defecte d'això, referència precisa de les
adreces postals”.
Vist l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Vista la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional
d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals, sobri instruccions tècniques als Ajuntaments sobri gestió del
padró municipal.
Es proposa al ple de l’ajuntament els següents:

8

ACORDS
Primer.- Aprovar la denominació de l’actual plaça sense nom situada a la confluència de l’Av.
Sant Bartomeu, el C. Jacint Verdaguer i el Pg. de Prixana, amb el nom “Plaça 1 d’Octubre”.
Segon.- Exposar al públic els presents acords mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona, a la web municipal i tauler d’anuncis durant un període de
trenta dies, període en el qual els interessats/des poden presentar les al·legacions que
considerin adients.
S’entendrà que resta aprovat definitivament en el cas que durant el termini d’informació
pública no es presentés cap al·legació.
Tercer.- Assabentar els presents acords al representant de la iniciativa veïnal per al seu
coneixement i efectes.
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Quart.- Notificar els presents acords a la Delegació Provincial d’Estadística, al Cadastre, al
Registre de la Propietat i a Correus.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
11.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes

12.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-idues hores, 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.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
M. Angels Azorín Armela
L'Alcalde
Joan Roca i Tió
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