ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE GENER DE
2019

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 21 de gener 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 DE DECRETS.
4.- RELACIÓ DE FACTURES.
5.- COMISSIÓ D’OBRES.
6.-APROVACIÓ
ANNEXES
2019
CONVENI
INTERADMINISTRATIU
DE
COL.LABORACIÓ
PER
A
L’EXECUCIÓ,
COORDINACIÓ,
COOPERACIÓ,
FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE L’ÀREA
D’ATENCIÓ A LES PERSONES, SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA
I L’AJUNTAMENT DE GURB.
7.- TEXT REFOS PLA MILLORA URBANA UA 9, ANTIGA N-152 DE GURB.
8.- ADEQUACIO RETRIBUCIONS 2019. REIAL DECRET LLEI 24_2018.
9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - ACTIVITATS ANY 2019.
10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO DIPUTACIO DE BARCELONA DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI MILLORA OCUPABILITAT 2019-2020.
11.- MODIFICACIO IMPORT SUBVENCIO ARRANJAMENT CAMINS RURALS.
12.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
13.- 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 DELS 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.
3.0.- RELACIÓ DE DECRETS
En el ple de data de 21 de gener es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats
des de la data de l’última sessió ordinària. A continuació s’adjunta la llista dels decrets
realitzats fins al 31 de desembre de 2018( sistema de numeració de decrets antic). La
resta de decrets es podran consultar a la carpeta del regidor amb el nou sistema de
numeració.
DECRET

DESCRIPCIÓ

284_2018 Llicència urbanística Exp 130/18
285_2018 Ordre del dia ple desembre 2018
286_2018 Factures octubre i novembre 2018
287_2018 Permís Nucli Zoològic Exp 31/18(A)
288_2018 Decret admissió alcaldia Exp. 126/18
289_2018 Decret admissió alcaldia Exp. 129/18
290_2018 Devolució d'aval Exp. 114/15
291_2018 Devolució d'aval Exp. 104/18
292_2018 Acceptació ajut XXXè Concurs literari 160€ activitats culturals
001_2019 Devolució d'aval Exp. 53/18
Els regidors es donen per assabentats.

4.0.- RELACIÓ DE FACTURES
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Tort Excavacions SL 14.246,46€
3. Boada Teulats SLU 11.353,85€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5.0.- COMISSIÓ D’OBRES
LLICÈNCIES D’OBRES
S’acorda per unanimitat de tots els assistents amb l’abstenció del Sr. Joan Roca Tió
concedir 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.59/18.
*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.63/18.
EXP.76/18.
EXP.114/18.
EXP.132/18.
EXP.133/18.
EXP.1/19.
LLICÈNCIES SOBRE LA TAULA
**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.
El transcurs del termini establert legalment per a la resolució de l’expedient quedarà en
suspens fins que s’aporti la documentació requerida.
6.0.- APROVACIÓ ANNEXES 2019 CONVENI INTERADMINISTRATIU DE
COL.LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ,
FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE
L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES, SIGNAT ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE GURB
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gurb i el Consell Comarcal d'Osona
per a l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes
en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d'igualtat i programes diversos de l'Àrea

d'atenció a les persones i de Benestar Social del Consell Comarcal d'Osona, i vist l’acord
d’aprovació dels programes de l’Àrea d’atenció a les persones 2019 i del conveni tipus de
col·laboració amb els Ajuntaments de la comarca d’Osona, de data 14/11/2019, i atès
que cada any s’han d’actualitzar els annexos de cada un dels programes o serveis
Fets/antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Gurb, del dia 12 de setembre de 2016, va aprovar, entre
d’altres, el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal
d’Osona per l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de
diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones.
La clàusula segona preveu que els programes i serveis que són objecte de
col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant un annex anual, que estableix
per a cascun d’ells el nom i descripció del programa o servei, el servei que s’ofereix,
els beneficiaris, els professionals que hi intervenen, el pressupost i el seu finançament
i l’aportació econòmica anual a abonar per part de l’ajuntament.
La clàusula quarta preveu que l’ajuntament està obligat a fer les aportacions
econòmiques que es fixin en cadascun dels annexos corresponents als programes o
serveis que rebi com a beneficiari.
La clàusula sisena estableix que el Consell Comarcal d’Osona ha d’actualitzar els
annexos de cadascun dels programes o serveis cada any i per l’exercici 2019, ja es
disposa dels programes o serveis que el Consell Comarcal d’Osona prestarà.
Fonaments de dret
L’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’apartat primer que els
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb
aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic, del sector públic.
L’article 26.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa que els consells
comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a
terme amb nivells de qualitat homogènia, els serveis, les activitats i les prestacions
que, d’acord amb ells articles 66 i 67 de la LMRLC, són de competència local. A més
l’article 28.1 b) del mateix text legal, preveu que els consells comarcals poden
cooperar econòmicament en la realització dels serveis i les activitats dels municipis.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar per l’exercici 2019 els annexes que consten a l’expedient del conveni
interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació,
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les
persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Gurb
Segon.- Disposar que la despesa derivada d’aquests annexes s’imputi a les
aplicacions pressupostàries 312-22610 del pressupost 2019.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona i comunicar-los a la
persona responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a intervenció i a
tresoreria.

ÍNDEX DELS PROGRAMES O SERVEIS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES
ANNEX AL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE GURB PER A L’EXECUCIÓ,
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ , FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE
DIFERENTS PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

ANNE
X

PROGRAMES
D'ATENCIÓ

O

SERVEIS

DE

L'ÀREA
ADHESIÓ

IIMPORT

Sí

1.046,40 €

Sí

Finançat
per
GENCAT,
DIBA

A LES PERSONES
1

2

BAT Osona

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

i usuaris
3

Programa Enxaneta

Sí

Gestió i tramitació de prestacions econòmiques
en l'àmbit de la infància i la adolescència
Import ajuts
4.1 - Complements de beques menjador

Sí
+ 10% gestió

4

4.2 - Ajuts activitats esportives

No

4.3 - Ajuts de llibres i activitats lectives

Sí

Import ajuts
+ 10% gestió
Import ajuts
4.4 - Ajuts per activitats d'estiu per infants

Sí
+ 10% gestió
654 €

5

Servei d'informació i atenció a la dona (SIAD)

Sí

6

Servei d’intervenció socioeducativa (SIS)

Sí

7

Serveis d'estades d'emergència

Sí

500 €

-

-

Accés a les TIC per la gestió de serveis socials
(destinat a les àrees bàsiques de serveis socials
8
de Vic, Manlleu, Mancomunitat la Plana i
l'Ajuntament de Torelló i Centelles)
9

Servei de tècnics compartits de joventut

No

Quart.- Facultar a la Sra. Montserrat Faro i Basco, Regidora de l’Àrea de Benestar
Social, Família i Salut com a representant de l'Ajuntament de Gurb per a la signatura
de l'esmentat conveni.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- TEXT REFOS PLA MILLORA URBANA UA 9 , ANTIGA N-152 DE GURB.
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 12
de desembre de 2017, en el que estableix unes prescripcions al text refós aprovat per
l’Ajuntament de Gurb en sessió de data 20 de novembre de 2017, referent al Pla de
Millora Urbana de la Unitat d’Actuació 9, antiga N-152 de Gurb, i vist el text refós
presentat pels redactors del projecte en el que incorpora les prescripcions establertes
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal el dia 10 de gener de 2019.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Verificar el text refós del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació 9,
antiga N-152 de Gurb, el text refós presentat pels redactors del projecte ( Sebastià
Solà i Bach i Jacint Raurell Berneda ) en el que incorpora les prescripcions establertes
per la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 12
de desembre de 2017.
Segon.- Trametre l'esmentat text refós al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya efectuant la corresponent publicació per l’executivitat del text
refós.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament
signi els documents que calguin.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8.0.- ADEQUACIO RETRIBUCIONS 2019. REIAL DECRET LLEI 24_2018
D’acord amb l’article 3 .Dos del Reial Decret Llei 24/2018, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter bàsic, en el seu
paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior al 2,25 % respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat i,
especifica, sense considerar a aquest efecte les despeses d’acció social, que no
podran experimentar cap increment en relació a 2018.
I, en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25 % addicional, a partir de
juliol de 2019, condicionat a l’increment del PIB igual o superior al 2,5 %. Per un
PIB inferior, la mateixa norma estableix:
PIB igual a 2,1; increment addicional del 0,05; resultant: 2,25+0,05 = 2,30 %
PIB igual a 2,2; increment addicional del 0,10; resultant: 2,25+0,10 = 2,35 %
PIB igual a 2,3; increment addicional del 0,15; resultant: 2,25+0,20 = 2,40 %
PIB igual a 2,4; increment addicional del 0,20; resultant: 2,25+0,25 = 2,45 %
Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3. Dos, s’incorpora la possibilitat de
què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,25 % de la massa salarial,
destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans de
pensions o d’altres. L’increment pot ser de fins el 0,3 % en cas de superàvit.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APLICAR l’adequació de les retribucions previstos al Reial Decret Llei
24_2018 per a l’any 2019 a les retribucions del personal municipal des de l’1 de gener
de 2019 i l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial per a destinar-lo, entre
d’altres, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres.
Segon.- NOTIFICAR l’esmentat acord al Servei de Recursos Humans de la Diputació
de Barcelona, a fi que es procedeixi a la liquidació corresponent.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - ACTIVITATS ANY 2019
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de
la ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar la següent tarifa:
*4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal de l’Annex I d’activitats
exercides en locals tancats o recintes. L’import de la taxa serà de 30€.
*Per activitats ramaderes de l’Annex I. L’import de la taxa serà de 30€.
*Per canvi substancial o no substancial d’una activitat ramadera de l’Annex I, exempt
de taxa.
*Per adaptació a les MTD (Millores Tècniques Disponibles) de les activitats ramaderes
de l’Annex I, exempt de taxa.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, els qui tinguin
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
10.0.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO DIPUTACIO DE BARCELONA DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI MILLORA OCUPABILITAT 2019-2020 .
Atès que en data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, va aprovar les concessions del Programa Complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019- 2020 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 següent:

Atès que aquesta tipologia de recurs econòmic no requereix sol·licitud prèvia i es
distribueix per criteris objectius i unívocs de caràcter poblacional, territorial,
socioeconòmic i de gestió. I atès que per fer efectiva la concessió és necessari que
l’ens local destinatari manifesti expressament l’acceptació de l’ajut .
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció del
Programa Complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019- 2020 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import
de 30.507,04€, Anualitat 2019 per import de 15.253,52€ i Anualitat 2020 per import de
15.253,52€.
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona pel Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent, als efectes oportuns.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

11.0.- MODIFICACIO IMPORT SUBVENCIO ARRANJAMENT CAMINS RURALS
Atès que el municipi de Gurb és un municipi majoritàriament rural amb una extensió de
52 Km2 aproximadament i que compte amb unes 300 masies i gran multitud de camins
rurals.
Atès que el cost de manteniment i arranjament d'aquest camins és excessiu i que
sembla ser que hi ha voluntat per part d'alguns veïns del municipi de fer-se'n càrrec
sempre i quan l'ajuntament hi col·labori en una part del cost.
Vist l’acord de ple de data 21 de desembre de 2011, on s’establia el preu de la
subvenció en 2,5 euros per metre quadrat i atès que amb el pas del temps es fa
necessària una actualització del preu.

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Subvencionar l'asfalt de camins rurals amb la quantitat de 5 euros per metre
quadrat sempre i quan es compleixen les condicions de qualitat establertes per els
serveis tècnics municipals i sempre que hi hagi consignació pressupostaria suficient
per atendre la despesa.
Segon.- Excepcionalment i quan es tracti de camins rurals amb interès general en
benefici del municipi, o que per les seves característiques suposin una millora en les
comunicacions entre veïns, s'estudiarà en cada cas concret l'increment de l'import.
El present acord s’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció de Pere
Miralpeix Ballús.

12.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes.
13.0.- 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

