ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2019

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000008
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 8 de juliol de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 20:45 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:


Alcalde: Josep Casassas Jordà

NIF. P-0809900-D
NIF. P-0809900-D

Regidors:











Montserrat Faro Basco
Pere Miralpeix Ballús
Montserrat Parareda Pujols
Pere Casacuberta Camps
Núria Anglada Roca
Joan Roca Tió
Josep Maria Falgueras Verdaguer
Jordi Pou Mas
Immaculada Colom Vilamala
Adrià Rusiñol Clotet

Han excusat la seva presència: cap
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RENUNCIA PERE CASACUBERTA CAMPS
3.- PERIODICITAT SESSIONS PLE
4.- CREACIO I COMPOSICIO DE LES REGIDORIES
5.- NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNT AMENT ALS ORGANISMES
6.- NOMENAMENT TINENTS ALCALDE
7.- NOMENAMENT DELEGATS AREES
8.- DELEGACIO DE COMPETENCIES
9.- CREACIO I COMPOSICIO COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
10.- REGIM RETRIBUCIONS I DEDICACIONS
11.- CREACIO GRUPS POLITICS
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.- RENUNCIA REGIDOR PERE CASACUBERTA CAMPS
1. Considerant que, amb data 3 de juliol de 2019, va tenir entrada l’escrit del senyor Pere
Casacuberta Camps, Regidor de l’ajuntament de Gurb, document en el qual es
formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va
prendre possessió d'aquest el dia 15 de juny de 2019.
2. Considerant que la renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva submissió al Ple de la
Corporació.
3. Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria de data 4 de juliol
de 2019
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del senyor Pere Casacuberta Camps del càrrec de
Regidor d'aquest Ajuntament.
Segon.- Remetre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral de zona, perquè expedeixi les
credencials acreditatives del candidat següent en la llista de la qual va concórrer a les últimes
eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

3.0.- PROPOSTA PERIODICITAT SESSIONS PLE
Vist l’article 95 de la Llei de Catalunya 8/1897, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents ACORDS :
Primer.- El Ple de l’Ajuntament celebrarà les seves sessions ordinàries el segon dilluns de cada
mes. La sessió començarà a les 20:30 hores.
Segon.- Es consideraran excepcions a aquesta norma:

a) Quan el dia previst per a la celebració de la sessió, sigui festiu. En aquest cas la sessió es
celebrarà, amb el mateix caràcter ordinari, el dilluns de la setmana següent.
b) Quan, a judici de l’Alcaldia, no hi hagi un número d’assumptes prou elevat que justifiqui la
celebració de la sessió ordinària en la data assenyalada, sempre que entre ells no n’hi hagi cap
que mereixi la consideració d’urgent, sempre que no hi hagi cap sol·licitud per escrit signada per
un regidor que demani de tractar un determinat assumpte en aquella sessió i tenint en compte el
que estableix la disposició abans esmentada, que obliga a celebrar una sessió ordinària al menys
cada tres mesos.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

4.0.- CREACIO I COMPOSICIO DE LES REGIDORIES
La secretària, per ordre del senyor Alcalde, dóna lectura a la proposta d’acord següent:
Per l’estudi dels assumptes i a fi de poder agilitzar la gestió municipal , i d’acord a l’establert a l’
article 43.3 del Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Fixar en el número de 5 les àrees de treball, amb les següents denominacions:
Número d’Àrees : 5
Denominació :
1/ Alcaldia: Hisenda, Promoció econòmica, Habitatge, Pagesia i Participació.
2/ Àrea de Territori: Urbanisme i obres, Serveis, Medi ambient i Esports.
3/ Àrea Social: benestar social, família, salut, gent gran i joventut.
4/ Àrea Cultural: Cultura i festes.
5/ Àrea d’Educació: Escola Infantil i Primària, Institut de Secundària. Escola Bressol, Escola de
Música i Casals d’estiu, Nadal i Setmana santa.
Funcions de les Àrees:

Estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la decisió del Ple.

Debat i informe sobre els temes proposats pel regidor delegat.

Control i fiscalització del govern i gestió de l’àrea.

Totes les altres que el Ple de l’Ajuntament o la legislació vigent els puguin atribuir.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

5.0.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN DIFERENTS
ORGANISMES.
La secretària, per ordre del senyor Alcalde, dóna lectura a la següent proposta d’acord:
Vist l’article 58 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Nomenar com a representant municipal en el Consell Escolar de l’Escola pública “Les
Escoles” , Consell Escolar de l’Escola Bressol “la Quitxalla” de Gurb, el Consell Escolar de l’Institut
de Gurb i de l’Escola Municipal de Música, a la senyora Núria Anglada Roca.
Segon.- Nomenar com a representant municipal del Consorci del Ter al senyor Pere Miralpeix
Ballús.
Tercer.- Nomenar com a representat municipal de Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà com a titular al mateix senyor Alcalde i com a suplent al senyor Pere Miralpeix
Ballús.
Quart.- Nomenar com a representant municipal del Consorci d’Osona dels Serveis Socials a la
senyora Montserrat Faro Basco.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

6.0.- DECRET NOMENAMENT TINENTS ALCALDE
“DECRET DE L’ALCALDIA:
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDIA
Atès que la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, disposa en el seu
article 20, paràgraf 1, apartat a), l’existència obligatòria en tots els Ajuntaments de Tinents
d’Alcalde, els quals per ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, d’absència o de
malaltia, substitueixen l’Alcalde, essent lliurement designats i revocats per aquest entre els
membres de la Comissió de Govern i, on aquesta no existeixi, entre els regidors, d’acord amb el
que estableix l’article 23.3 del mateix text legal;
En exercici de les facultats que em són atribuïdes,
HE RESOLT
Primer.- Nomenar Tinents Alcalde als següents membres de la Corporació:
Primer Tinent Alcalde: Pere Miralpeix Ballús.
Segon Tinent Alcalde: Montserrat Faro Basco.
Segon.- FER AVINENT als/a les tinents/es d’alcalde nomenats que els correspon, amb acceptació
prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de
les seves atribucions i que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de
tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició
només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o
pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.
Tercer.- Disposar que el present Decret serà efectiu a partir del dia següent al de la seva data.
Quart.- Notificar aquest Decret als designats, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que
celebri.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- DECRET NOMENAMENT DELEGATS AREES
“DECRET DE L’ALCALDIA:
NOMENAMENT DE DELEGATS D’AREES
Atès que és intenció d’aquesta Alcaldia proposar al Ple de la corporació la creació de les següents
àrees de treballs:
1.- Alcaldia: Hisenda, Promoció econòmica, Habitatge, Pagesia i Participació.
2.-Àrea de Territori: Urbanisme i obres, Serveis, Medi ambient i Esports.
3.-Àrea Social: Benestar social, Família, Salut, Gent gran i Joventut.
4.- Àrea Cultural: Cultura i Festes.
5.- Àrea d’educació: Escola Infantil i Primària, Institut de Secundària. Escola Bressol,
Música i Casals d’estiu, Nadal i Setmana santa.

Escola de
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Atès que la facultat de designació dels Presidents de les corresponents Àrees de Treball (donat
que l’Alcalde n’és sempre el President nat) correspon a l’Alcalde, d’acord amb l’article 125 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals;
En exercici de les facultats que em són atribuïdes,

HE RESOLT
Primer.- Nomenar regidors delegats de les àrees d’ estudi creades, als següents Regidors/es:
1.- Alcaldia: Hisenda, Promoció econòmica, Habitatge, Pagesia i Participació, de forma directe per
mi.
2.-Àrea de Territori: Urbanisme i obres, Serveis, Medi ambient i Esports, regidor delegat Pere
Miralpeix Ballus.
3.-Àrea Social: Benestar social, Família, Salut, Gent gran i Joventut, regidora delegada Montserrat
Faro Basco.
4.- Àrea Cultural: Cultura i Festes, regidora delegada Montserrat Parareda Pujols.
5.- Àrea d’educació: Escola Infantil i Primària, Institut de Secundària. Escola Bressol, Escola de
Música i Casals d’estiu, nadal i setmana santa, regidora delegada Núria Anglada Roca.
Segon.- Supeditar l’efectivitat del present Decret a la ratificació en el sí de cada Àrea per el seu
regidor delegat.
Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.”
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

8.0.- DECRET DELEGACIO DE COMPETENCIES
“DECRET DE L' ALCALDIA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Atès que és intenció d' aquesta Alcaldia proposar al Ple la delegació de la concessió de les
llicències d' obres majors del municipi de Gurb i les activitats sotmeses a llicència ambiental
en el ple municipal , atès el que estableix l' article 51,1,n, i l' article 51,3 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
En exercici de les facultats que em són atribuïdes
HE RESOLT
Primer.- Delegar al Ple de l' Ajuntament la concessió de llicències municipals obres majors i les
activitats sotmeses a llicència. L’alcalde excepcionalment, es reservarà la possibilitat de la
concessió de les llicències d’obres per Decret per tal d’ agilitzar la gestió municipal, no obstant el
decret es deurà ratificar al proper ple que es celebri.
Segon.-Donar compte del present Decret al Ple de l' Ajuntament , en la propera sessió que
celebri.”
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- CREACIO I COMPOSICIO COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
El senyor Alcalde dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vist el que disposen els articles 38, 124, 125 i 126 del Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic del Ens Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; i l’article 60
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que configuren les comissions d’estudi, informe o consulta com obligatoris
en tots els Municipis de més de cinc mil habitants, i als altres Municipis es considera potestatiu hi
ho acorda el Ple de l’Ajuntament.
Vist que l’article 58 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu la
creació de la Comissió Especial de Comptes, que li correspon l’examen, estudi i l’informe dels
comptes anual de la Corporació, d’existència obligatòria

D’acord amb allò que preveuen els articles 127 del ROF i article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
la Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Establir que la Comissió Especial de Comptes serà presidida pel senyor Alcalde i serà
integrada pels següents regidors: Joan Roca Tió i Núria Anglada Roca.
Segon.- Disposar que aquesta Comissió es reunirà quan la convoqui el seu President, fent arribar
als seus vocals l’ordre del dia, almenys amb dos dies d’antelació, sens perjudici de la facultat de
sol·licitar la seva convocatòria un nombre equivalent a la quarta part del nombre legal dels seus
membres.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

10.0.- APROVACIÓ REGIM RETRIBUCIONS I DEDICACIONS LEGISLATURA
Atès que en data 15 de juny varen prendre possessió del seu càrrec els electes emanats de les
eleccions municipals del passat dia 26 de maig de 2019.
Atès que aquesta nova composició del Consistori ha comportat una distribució de competències i
de responsabilitats entre els regidors i regidores que en formen part.
Atès allò establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article
13 de Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Determinar les següents retribucions i dedicacions:
Alcalde: per dedicació a temps parcial del 30% amb una retribució de 22.853,44€ anuals per
catorze mesos.
Segon.- Determinar les compensacions econòmiques amb dedicació parcial del 32%
Tercer.- Per assistència als Plens de l’Ajuntament: 60,00€.
Quart.- Per assistència a les Comissions informatives. 45,00€
Cinquè- Exposar la present resolució al públic mitjançant la inserció del corresponent edicte al
taulell d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

11.0.- CREACIO GRUPS POLITICS
Vist que amb data 20 de juny de 2019 es va presentar escrit per part del Partit Polític Units per
Gurb-Acord Municipal i per part del Partit Polític Junts per Gurb per la constitució dels
corresponents grups polítics.
Vist que amb data 2 de juliol 2019 va ser emès informe de Secretaria sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 25 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
Ple pren coneixement de la constitució del següents grups Polítics:
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: Units per Gurb-Acord Municipal .

COMPOSICIÓ:





Josep Casassas i Jordà
Montserrat Faro i Basco
Pere Miralpeix i Ballús
Montserrat Parareda i Pujols

DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: Josep Casassas i Jordà
SUPLENT: Montserrat Faro i Basco
DENOMINACIO DEL GRUP MUNICIPAL: Junts per Gurb
COMPOSICIO :
 Joan Roca Tió
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Immaculada Colom Vilamala
 Jordi Pou Mas
 Adrià Rusiñol Clotet

DESIGNACIÓ DE PORTAVEU: Joan Roca Tió
SUPLENT: Josep Maria Falgueras Verdaguer
El que es notificarà al seu portaveu perquè en prengui coneixement i efectes procedents.
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 Josep Casassas Jordà, i la certifico amb la meva signatura.
La secretària, M. Angels Azorin Armela
L’Alcalde, Josep Casassas Jordà
Gurb, en la data de la signatura electrònica

