ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE FEBRER DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 11 de febrer de 2019
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
Han excusat la seva presència:
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- RELACIÓ FACTURES FEBRER 2019
4.- LLICENCIES OBRES FEBRER 2019
5.- CONCURS PER ASFALT CARRERS ANY 2019
6.- PERMIS MUNICIPAL PER LA VENDA DE PRODUCTES DE PIROTECNICA
RECREATIVA A NOM DE COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES EXP 003_2019
7.- MODIFICACIO PRESSUPOST 1-2019
8.- APROVACIO PLA DE GESTIO NETEJA VIARIA RRO
9.- APROVACIO BAIXES PADRO IVTM IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA
ORGT
10.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
11.- 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 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.- DONAR COMPTE ELS 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.
Els regidors es donen per assabentats.

3.0.- RELACIÓ FACTURES FEBRER 2019
Es proposa al Ple de la l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar les factures del mes de febrer superiors a 10.000 euros:
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Agustí i Masoliver SA 37.896,35€
3. Señalizaciones viales de Cataluña SA 14.967,65€
4. Obres i Serveis Torex SL 13.518,12€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
4.0.- LLICENCIES OBRES FEBRER 2019
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.4/19. ANTÒNIA GARCIA NAVARRO
EXP.10/19. NUMA INDUSTRIAL, SA.

*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.2/19. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL.
5.0.- CONCURS PER ASFALT CARRERS ANY 2019
L’Ajuntament de Gurb, té per objecte la selecció d’una empresa per la realització de
les 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 corresponent per l’any 2019.
A aquests efectes, es considera com més adequat l’acord marc , per establir les
condicions, els drets i les obligacions que els seran d’aplicació.
No es divideix la contractació en lots atesa les característiques de les intervencions
objecte d’aquest Plec per facilitar l’objecte del contracte amb més efectivitat i
eficiència.
A la vista de les característiques de l'Acord marc l'objecte del qual és:
Tipus de contracte: CONTRACTE D’OBRES
Objecte del contracte: 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.
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. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a la
celebració de l'acord marc que té com a objecte les 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
corresponent per l’any 2019, convocant la seva licitació.
Segon. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran la celebració de l'acord marc.
Tercer. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Quart. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
Cinquè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
Presidència: Joan Roca Tió, Alcalde o persona en qui delegui.
Vocals: Mª Angels Azorin Armela, Secretària Interventora de la Corporació, ( o suplent
que es designi).
Montserrat Terradellas Delgar, Administrativa de l’Ajuntament (o suplent que es
designi)
Secretària:
Montserrat Medialdea Jiménez , Administrativa de l’Ajuntament, (o
suplent que es nomeni).
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
6.0.- PERMIS MUNICIPAL PER LA VENDA DE PRODUCTES DE PIROTECNICA
RECREATIVA A NOM DE COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES EXP 003_2019
Sol·licitud de llicència municipal per la instal·lació d’una caseta de venda de productes
de pirotècnica recreativa a la cruïlla de la Carretera N-152 i la BV-4601, en el període
comprès entre els dies 14 i 23 de juny de 2019, condicionat a:
-

Que s’obtingui l’autorització de la Delegació del Govern a Catalunya per la
venda de productes de pirotècnia recreativa en casetes i que es compleixin
totes les condicions imposades.

-

Que es compleixi el vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxera aprovat
pel Reial Decret 989/2015 de 30 d’octubre )BOE Núm. 267 de data
07/11/2015), així com les instruccions que li siguin d’aplicació.

Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Concedir el corresponent permís municipal que empari l’activitat sol·licitada i
legalitzada a l’Exp 3/19(A).
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

7.0.- MODIFICACIO PRESSUPOST 1-2019
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit
número 1/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i
finançat amb càrrec al romanent per despeses generals de la liquidació del 2017, i de
conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, emeto el següent informe-proposta, amb base als
següents,
ANTECEDENTS DE FET
Primer.-. Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent, pels quals no existeix crèdit i que formen part de les despeses de
l’any 2018 a incorporar a l’any 2019.
Segon. Amb data 7 de febrer de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent
-

-

-

-

Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'Aprova
el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21
de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
de la Unió Europea (SEC-10).
L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.

-

-

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 1/2019 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
superàvit per despeses generals de l’any 2018.
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8.0.- APROVACIO PLA DE GESTIO NETEJA VIARIA RRO. RECOLLIDA DE
RESIDUS D’OSONA.
Atès que en sessió del Ple del Consell Comarcal d’Osona celebrada el 29 de
novembre de 1995, es va determinar gestionar el servei de recollida mitjançant la
creació d’una empresa mixta i prèvia la realització d’un concurs per a la selecció del
soci privat, aquesta va estar constituïda amb el nom de Recollida de Residus d’Osona
SL, en data 4 de juliol de 1996.

Vist que l’Ajuntament de Gurb i el Consell Comarcal d’Osona, van signar el conveni
regulador per a la delegació al Consell Comarcal d’Osona de la gestió dels residus
municipals, en data 4 d’octubre de 1999
Atesa la necessitat d’implantar un nou sistema que permeti millorar el servei de neteja
viària, per als avantatges ambientals i econòmics que això pot suposar, i vist el Pla de
Gestió del servei de neteja viària al municipi de Gurb presentat per Recollida de
Residus d’Osona en data de 15 de Gener de 2019.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament , l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de gestió de neteja viària de Gurb, presentat per Recollida de
Residus d’Osona.
Segon.- Notificar la present al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

9.0.- APROVACIO BAIXES PADRO IVTM IMPOST VEHICLES TRACCIO
MECANICA ORGT
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles difícilment
estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s’ha
tramitat expedient de FALLIT.
Atès que per això es necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles.
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per
l’any 2.019, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a continuació:
NOM TITULAR

MATRICULA

MARCA I MODEL

MOPRECO SA

B-0496-LU

RENAULT R EXPR COMBI DISEL

MOPRECO SL

B-6975-IL

CITROEN C 15 D

00S63310

B-3129-SN

PEUGEOT 306 TARIFFA T.D

EMBOTITS CABANAS S L

6463-DTD

FIAT DUCATO CHA.CAB.18Q2.

X08152525Z

3320-FTX

HAMMEL STING 125

CORLLET, SL

9509-CDJ

NISSAN CABSTAR.E

AILLAMENTS VOLTREGA SL

7357-DSH

RENAULT MODUS

Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió
Tributària perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

10.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumpte.
11.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les
vint-i-dues 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.
Gurb, en la data de la signatura electrònica
La secretària, M. Angels Azorin Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió

