ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 de maig de 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 13 de maig de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:14 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
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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: cap
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RATIFICAR ELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- RELACIÓ DE FACTURES PLE MAIG SUPERIORS A 10.000€
4.- LLICENCIES OBRES MAIG 2019 08052019
5.- APROVACIO PROGRMAES ATENCIO PERSONES CCOSONA 20032019
6.- ACCEPTACIO PC OCUPACIO 2A EDICIO 09052019
7.- COMPTES GENERALS 2018 09052019
8.- ACCEPT SUBV FP BENESTAR SOCIAL FESTA MAJOR I EDUCACIO 03052019
9.- APROVACIO FESTES LOCALS 2020
10.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ CESSIÓ LOCAL PER FORMACIÓ DELS
FUNCIONARIS LOCALS
11.- APROVACIO PREVIA INSTAL·LACIO DOS AUTO COMPACTADORS
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 FACTURES ABRIL SUPERIORS A 10.000€
Vista la relació de factures superiors a 10.000 euros, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar les factures superiors a 10.000€ registrades al Sicalwin des de la data
de celebració del ple anterior.
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Obres i Reformes Gurb9, SL 10.807,96€
3. Rotècnia Electricitat Industrial SL 39.472,92€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
4.0.- LLICENCIES OBRES MAIG 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.86/18. EXP.99/18. EXP.40/19. EXP.45/19. EXP.46/19. EXP.47/19. EXP.48/19.
EXP.49/19. EXP.50/19. EXP.51/19. EXP.53/19.EXP.42/19. EXP.43/19.
EXP.52/19.

5.0.- APROVACIO ANNEXES 2019 CONVENI EXECUCIÓ, COORDINACIÓ,
COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DIFERENTS PROGRAMES
ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES, SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE GURB
Fets/antecedents
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En sessió del 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’artícle
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.

Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.

6.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO DIPUTACIO DE BARCELONA DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI MILLORA OCUPABILITAT 2ª EDICIO 2019-2020
Atès que en data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar les concessions del Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 20192020 (2ª edició) següent:
Codi
Expedient
formalització PMT
19/X/272854

Import
Descripció
Centre gestor
formalitzat
Suport a la millora de Servei Mercat de
9900026589 l'ocupabilitat (línia 1)
Treball
22.879,19 €

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 (2ª edició), per import de 22.879,19€.
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Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona per al Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent, als efectes oportuns.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- COMPTES GENERALS 2018
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 van ser sotmesos a informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen .
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de data 19 de
març de 2019, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Donat que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 de la Llei 2/2004 , de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de
l’ajuntament.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2018.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.

8.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL FONS
DE PRESTACIÓ DEL CATALEG DE SERVEIS 2019
Atès que en data 28 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
va aprovar les concessions del fons de prestació del Catàleg de serveis de 2019
següents:

Codi
formalització Descripció

19/Y/264848

19/Y/264024
19/Y/265510

Import
Data
Centre gestor formalitzat creació
Oficina Estudis
Activitats culturals de les i
Recursos
festes majors
Culturals
1.266,00 € 01/02/2019
Desenvolupament
de
polítiques
educatives
en Gerència
de
municipis de menys de 5.000 Serveis
habitants
d'Educació
8.019,00 € 01/02/2019
Finançament de l'àmbit de Servei
Acció
benestar social
Social
9.262,46 € 01/02/2019
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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 per activitats culturals de la festa major per import de
1.266,00€, per finançament de Benestar Social per import de 9.262,46€ amb modalitat
d’execució per delegació al Consorci d’Osona Serveis Socials, del Consell Comarcal
d’Osona i per al desenvolupament de polítiques educatives per 8.019,00€.
Segon.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona per al Portal de Tràmits
a través de l’expedient corresponent, i notificar al Consorci d’Osona Serveis Socials als
efectes oportuns.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- APROVACIO FESTES LOCALS 2020
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels 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 fixades per l’Ordre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Vista l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 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 coincideixin amb les d’àmbit supramunicipal ni amb un
altre dia festiu.
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proposar com a Festes Locals del municipi de Gurb per a l’any 2020, el dia 30
de Novembre ( Sant Andreu) i el dilluns 1 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.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
10.0.- CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA CESSIÓ DE
LOCAL MUNICIPAL PER A FORMACIÓ PER A FUNCIONARIS LOCALS
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gurb i les senyores
Meritxell Carrera i Comerma, amb DNI 33.946.319K i la senyora Beatriz Rovira Azorin,
amb DNI 47.790.259P per la col·laboració per a la cessió d’un local municipal per a
formació per a funcionaris locals, el qual diu literalment:
“D'una part, l'Excm. Senyor JOAN ROCA TIÓ, alcalde de l’Ajuntament de Gurb, en la
representació que ostenta en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i autoritzat per subscriure el present Conveni
per Acord del Ple.
I d'una altra part, les senyores Meritxell Carrera i Comerma, amb DNI 33.946.319K i la
senyora Beatriz Rovira Azorin, amb DNI 47.790.259P, ambdues majors d’edat i actuant
en nom propi.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
Primer.- Que entre les finalitats d'aquest Ajuntament està la promoció de activitats de
caràcter formatiu.
Segon.- Que l’Ajuntament, en compliment de la legislació vigent, cal que aprovi l’oferta
pública d’ocupació i convoqui les oposicions corresponents dels treballador en situació
d’interinatge.
Tercer.- Que tant l'Ajuntament com els privats tenen objectius comuns i que, per tant, és
precisa una col·laboració estreta que permeti precisar el desenvolupament de l'activitat
específica d'aquesta última.
A l'efecte de dur a terme l'acció que es pretén, les parts citades aproven les següents
CLÀUSULES
Primera.- El present Conveni té per objecte plasmar les condicions per les quals es durà
a terme la col·laboració entre l'Administració local i els privats per al desenvolupament
d’activitats formatives.
Segona.- Per dur a terme l'objecte del present Conveni, les parts signatàries es
comprometen al següent:
— L'Ajuntament: cedir gratuïtament 2 hores a la setmana un espai apropiat per a la
realització d’activitats formatives a un màxim de 30 persones.
— Els particulars:
- la possibilitat que el personal propi que es trobi en situació de concórrer a unes
oposicions assisteixi a les formacions de manera gratuïta i un acompanyament
fins a la realització dels exàmens corresponents.
- la realització d’un total de 4 jornades de 2 hores cadascuna de formació
especialitzada del personal de l’Ajuntament, a determinar per l’equip de govern
amb les persones formadores.
- la realització d’una jornada de formació especialitzada al regidors de 3 hores que
podran realitzar-se de forma continuada o en 2 dies de 1 hora i 30 minuts, a
determinar per l’equip de govern amb les persones formadores.
- assessorament en la redacció de bases per a les convocatòries pendents de
realitzar.
Tercera.- El present Conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2019, podent-se prorrogar

expressament per ambdues parts si ambdues mostren satisfacció en la consecució dels
objectius comuns.
Quarta.- Les causes de resolució del present Conveni seran:
a. Incompliment d'alguna de les parts de les clàusules establertes en el present
conveni
b. Mutu acord
c. Causes sobrevingudes que impossibilitin el compliment de les clàusules del
Conveni.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt
indicat.”
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni de cessió d’ús d’un local municipal per a
formació per a funcionaris locals, transcrit anteriorment.
Segon.- Facultar a l’Alcalde Joan Roca Tió, per a la signatura del present Conveni i de
tot el que d’ell se’n derivi.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la part interessada.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
11.0.- APROVACIO PREVIA INSTAL·LACIO DOS AUTOCOMPACTADORS
En relació a la instal·lació de dos auto compactadors a la zona d’aparcament del camp
de futbol de la Cabra de Gurb i atès que es tracta d’una obra inclosa en el Projecte
d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no
urbanitzable.
Atès que el projecte va estar sotmès al públic durant el termini d’un mes , al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el dia 22 de febrer de 2019, al diari El punt Avui de data 19
de febrer de 2019 i a la pàgina web de l’ajuntament.
Atès que durant el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.
Sol·licitats informes previs a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a l’Agència
Catalana del Aigua, al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i al
Departament de Cultura de la Generalitat .
Vist l’informe del tècnic municipal de data 13 de maig de 2019.
Es proposa al ple de la corporació del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar amb caràcter previ, dins el Projecte d’actuacions específiques d’interès
públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, la instal·lació de dos
auto compactadors a la zona d’aparcament del camp de futbol de la Cabra de Gurb.
Segon.- Una vegada diligenciat, elevar l’expedient complert a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Els presents acords s’aproven per unanimitat de tots els assistents.
12.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes.

13.0.- PRECS I PREGUNTES
El senyor Pere Molist sol·licita la paraula i manifesta que vol deixar constància del seu
agraïment a tot el personal i companys del Consistori per la col·laboració i la feina feta
durant els anys que ha estat a l’ajuntament, així com als votants que han confiat amb ell i
el seu partit.
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-una hores i catorze minuts, 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

