ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE
2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000012
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de desembre de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:05 h
Lloc: Sala de Plens
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Hi assisteixen:
 Alcalde: Joan Roca Tió
Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 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:


Biel Brugués Daví

Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DE FACTURES SUPERIORS 10.000 PLE DESEMBRE
3.- RELACIO DE DECRETS PLE DE DESEMBRE 2018
4.- PROPOSTA D'ACORD DE LES LLICENCIES URBANISTIQUES
5.- PRESSUPOSTS I PLANTILLA 2019
6.- MODIFICACIO PRESSUPOST 32018
7.- MODIFICACIO PUNTUAL UA2 SECTOR3
8.- CONCURS SERVEI NETEJA
9.- MOCIÓ CANVI ENFOCAMENT DEL DEC DE MENJADORS ESCOLARS
10.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
11.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.- ENCOMANA GESTIO AJ VIC
13.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària a 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 10.000 PLE DESEMBRE
PROPOSTA D’ACORD RELACIÓ FACTURES PLE DESEMBRE 2018 SUPERIORS A
10.000 EUROS:
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1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Obres i reformes Gurb9 SL 10.255,48€
3. Bymedio Submarino Int SL 12.100€
4. Tort Excavacions SL 13.424,68€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIO DE DECRETS PLE DE DESEMBRE 2018
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.
En el ple de data de 17 de desembre es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats
des de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 269 al Decret
283.
DECRET NÚM DESCRIPCIO
269

Llicència urbanística denegada Exp 117/18

270

Encàrrec direcció i coord seguretat i salut CCOsona A Trabal i J
Baulenas

271

Llicència urbanística Exp 89/18

272

Ordre del dia ple novembre

273

Llicència urbanística Exp 121/18

274

Canvi no substancial Exp 36/18(A)

275

Devolució d'aval Exp. 73/18

DECRET NÚM DESCRIPCIO
276

Llicència urbanística Exp 81/18

277

Devolució d'aval Exp. 72/18

278

Llicència ambiental Exp 17/18(A)

279

Canvi no substancial Exp 27/18(A)

280

Llicència ambiental Exp 26/18(A)

281

Devolució d'aval Exp. 41/18

282

Decret admissió alcaldia Exp. 115/18

283

Llicència urbanística Exp 124/18
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Els regidors es donen per assabentats.
4.0.- PROPOSTA D'ACORD DE LES LLICENCIES URBANISTIQUES
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 17 DESEMBRE 2018
*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.54/18.
EXP.119/18.
EXP.123/18.
EXP.125/18.
EXP.127/18.
**S’acorda per unanimitat de tots els assistents amb l’abstenció de la Sra. Elisabet
Carbonell Ferrés 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.128/18.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

5.0.- PRESSUPOSTS I PLANTILLA 2019
Realitzat el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2019, així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots
els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Atès i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 13 de
desembre de 2018.
Atès l’Informe d’Intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària de data 13 de desembre de 2018 del qual es desprèn que la situació és
d’equilibri.
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La Senyora Elisabet Carbonell com a regidora d’ economia dóna una explicació de les
modificacions del pressupost del 2019 en relació al pressupost de l’ any 2018.
Es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Gurb, per a
l’exercici econòmic 2019, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum per capítols,
essent el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS.
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal......................................................646.615,00€.
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis...........................1.850.700,00€.
CAPÍTOL 3: Despeses Financers.......................................................... 3.000,00€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ...................................................351.000,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals............................................................. 955.422,98€
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital..................................................
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers ...............................................................
TOTAL: .............................................................................................3.806.737,98€

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes............................................................2.096.000,00€
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes............................................................ 67.000,00€
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos.............................530.403,00€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents....................................................734.651,00€
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials...................................................... 20.000,00€
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
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CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals..............................................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .................................................358.583,98€
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers................................................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers..............................................................
TOTAL................................................................................................3.806.737,98€.
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per al 2019, les Bases d’execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de
presentació de reclamacions per part dels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a la Generalitat de
Catalunya.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6.0.- MODIFICACIO PRESSUPOST 32018
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
número 3/2018 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 o aquest es insuficient, per Provisió d'Alcaldia es va
incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria i major ingressos .
Segon.- Amb data 10 de desembre de 2018, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la
qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
seva justificació.
Tercer. -Amb data 11 de desembre de 2018 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE

NIF. P-0809900-D

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, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3/2018 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
superàvit per despeses generals de l’any 2017 i majors ingressos per la concessió de
subvenció per inversió.
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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 posaran
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.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- MODIFICACIO PUNTUAL UA2 SECTOR3
APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT UA2 SECTOR 3.
L’ajuntament de Gurb, en sessió de data 20 de març de 2018, va acordar sotmetre a
informació publica els treballs preliminars de la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament a la UA2 i el Sector 3.
L’esmentat acord es va exposar al Butlletí Oficial de la Província de data 1 d’abril de 2013
i al diari El Periódico de data 8 d’abril de 2013 per un termini de 45 dies.
Els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya van emetre informe previ a l’aprovació inicial, el 5 d’agost
de 2013.
En sessió de data 18 de novembre de 2013, l’ajuntament de Gurb , va aprovar inicialment
la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a la U.A.2 Sector 3
redactada per BCN SL.

Aquesta aprovació es va exposar al públic mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de data 3 de desembre de 2013, al diari El Periódico de data 2
de desembre de 2013, a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’ Ajuntament.
Durant aquest termini es van presentar tres al·legacions.
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Van informar els següents organismes:
-DG d’Energia i Mines
-Agencia de Residus de Catalunya
-DG de Comerç
-Ajuntament de Vic
-Aigües Gurb
-Departament d´Agricultura Ramaderia i Pesca
-DG de Prevenció d’Incendis
-DG de Telecomunicacions
-Agencia Catalana de l’Aigua
-Gas Natural Distribució
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal de data 15 de novembre de 2018.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament a la UA2 Sector 3, redacta per Joan Antoni Paez i Berga, arquitecte.
Segon.- Estimar les al·legacions presentades i incorporar-les al projecte d’aprovació
inicial.
Tercer - Remetre la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Gurb a la Comissió Territorial d’Urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

8.0.- CONCURS SERVEI NETEJA
CONCURS SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei de
neteja de les dependències municipals de Gurb, emeto el següent informe-proposta
d´acord , de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de neteja de les dependències municipals de Gurb.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV : 90919000-2 Serveis de neteja d’oficines, escoles i equip d’oficina
Valor estimat del contracte: 310.511,96€
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Pressuposto
256.621,46€

base

de

licitació

IVA

exclòs:

IVA%:53.890,50€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 310.511,96 €
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima :4 anys

Segon.- A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena 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.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde de conformitat amb el que
es disposa 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.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel contracte
Servei de neteja de les dependències municipals de Gurb, convocant la seva licitació.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació , IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
312/21201 Manteniment consultori i casal avis
312/21203 Manteniment espai activa-t
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321/22700 Neteja escoles
340/21002 Manteniment instal·lacions esportives
920/22702 Neteja edificis municipals
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Sisè.-. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:


Joan Roca Tió, que actuarà com a President de la mesa.



M. Àngels Azorin Armela, Vocal (Secretari interventor de la Corporació).



Josep Maria Falgueras Verdaguer, Vocal ( Regidor Urbanisme ).



Josep Casassas Jorda , Vocal ( regidor ensenyamentl ).



Montserrat Medialdea Jimenez, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Setè.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi els
documents que calgui per a l’efectivitat de l’esmentat acord.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
9.0.- MOCIÓ CANVI ENFOCAMENT DEL DEC DE MENJADORS ESCOLARS
MOCIÓ A INSTÀNCIES DE L’AMPA DE LES ESCOLES DE GURB, L’AMPA DE
L’INSTITUT DE GURB I L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA DE GURB,
A PRESENTAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GURB PER INSTAR EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A CANVIAR L’ENFOCAMENT DEL DECRET DE
MENJADORS ESCOLARS
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L’espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps
prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l’àmbit educatiu encara no ha
abordat integralment. Actualment, l’enfocament educatiu de l’espai del migdia depèn de
les dinàmiques de cada centre. Alguns procuren integrar aquest espai en el projecte
educatiu, malgrat l’absència física de l’equip de mestres, en base a unes línies educatives
d’actuació prèviament acordades amb l’AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres
centres, la diferència entre l’espai lectiu i el del migdia és més evident.
El Departament d’Ensenyament encara no ha pogut abordar aquesta casuística, i la
promulgació del nou Decret cal veure-la com una gran oportunitat per resoldre aquesta
mancança i establir les bases de la regulació de l’espai del migdia, no des de
l’enfocament només del servei de menjador, sinó entès com un espai integrat dins del
projecte educatiu de centre.
En aquest sentit, una regulació així permetria als centres disposar d’un temps de migdia
per treballar aspectes prou rellevants per contribuir a forjar un model de societat més
justa i igualitària com, a tall d’exemple, aquests tres: l’alimentació, els valors humans i la
democràcia.
L’alimentació saludable, lligada a factors de sostenibilitat, que utilitzi preferentment
productes de proximitat i de temporada, que afavoreixi la producció local i les tècniques
vinculades a l’ecologia. Una alimentació saludable, basada en la dieta mediterrània, i en
hàbits de salut que redueixin el perill de patir malalties com l’obesitat, la diabetis o les
afectacions cardiovasculars.
Els valors humans com a element transversal d’un treball pedagògic que promogui la
inclusió de qualsevol alumna i alumne, amb especial atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials; a la diversitat i interculturalitat alimentària i social; a la tolerància i el
respecte vers els altres ... En definitiva, els valors que cal compartir amb l’alumnat per
poder bastir uns fonaments ben sòlids que assegurin la construcció d’una societat millor.I
la democràcia, com a principi i valor fonamental de la nostra societat. Hauria de començar
pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat educativa ha de ser
representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de
quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.
La proposta de nou Decret de menjadors que prepara el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma
d’esborrany, no preveu el tractament integral de l’espai del migdia. De fet, es limita a
regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, i deixa
els centres sense autonomia per decidir si les famílies del centre han de poder gestionar
part del temps del migdia o no.

Cal un Decret que defineixi un model de temps del migdia, i que no únicament en reguli la
gestió i la competència. En aquesta proposta de decret es busca l’externalització i
privatització de la gestió del servei de menjador, i un funcionament sota criteris
principalment econòmics, entenent el servei de menjador escolar en funció de la seva
viabilitat econòmica sense vincular-lo als principis d’igualtat i no discriminació.
Pensem que el servei de menjador ha de ser vist com un servei integral del sistema
educatiu, i no com a un servei complementari, i considerar-se com a temps educatiu.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
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1.- Instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del
Decret de menjadors en els termes que recull l’actual esborrany, i encetar un nou cicle de
debat obert amb la comunitat educativa, amb l’objectiu de consensuar un nou marc que
reguli, des d’una perspectiva integral, l’espai del migdia.
2.- Instar al Departament d’Ensenyament a arribar a un acord polític amb els consells
comarcals per tal que les AMPA/AFA que ho desitgin, si tenen el suport del seu Consell
Escolar de Centre, puguin continuar amb la gestió directa del menjador escolar fins a
l’aprovació del nou marc regulador que sorgeixi del consens amb la comunitat educativa,
evitant així que el servei s’externalitzi prestant-se mitjançant contractació pública, quedant
exclusivament supeditat a la viabilitat econòmica.
3.- Deixar constància i posar en valor els òptims resultats i el gran consens que genera,
entre el conjunt de la comunitat educativa, el model – tan de menjador escolar com l’espai
del migdia – de les Escoles de Gurb, gestionat per l’AMPA del centre, i en aquest sentit,
ens fem ressò i avalem la demanda de les famílies del centre de poder continuar
desenvolupant aquest model en el futur.
4.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d’Ensenyament, al Consell
Comarcal d’Osona, a la direcció de Les Escoles de Gurb i als representants de l’AMPA
del centre, a través del representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar, i a la
Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
10.0.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
Resta sobra la taula
11.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.0.- ENCOMANA DE GESTIÓ A L’AJUNTAMENT DE VIC
Vist el programa complementari de modernització de polígons industrials (2ª edició) de la
Diputació de Barcelona aprovat en el marc del Protocol general de Pla “Xarxa de Governs
Locals” 2016-2019, el qual inclou una línia de subvenció de suport al Plans integrals
d’aquests polígons. En concret aquesta línia pretén contribuir al finançament
d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic. Aquestes
actuacions tenen per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per

polígons urbanístics amb una continuïtat entre sí, actual o tendencial i amb una dimensió
suficient perquè les empreses i polígons que en formen part desenvolupin activitats
conjuntes.
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Vist que l’Ajuntament de Vic en data 30/11/2018 ha presentat sol·licitud de subvenció pel
Pla integral de polígons industrials de Vic i Gurb, en el qual s’inclou l’Actuació 2.2 de
Substitució del Pont sobre el torrent de l’Esperança de la carretera B-521 al límit entre els
2 municipis, consistent en la substitució i ampliació de l’obra de fàbrica existent, ja que
actualment el pont existent no té prou capacitat de desguàs per un període de retorn de
10 anys. L’obra que té un cost aproximat de 98.404,40€ està previst que s’executi el
segon semestre de l’any 2020.
Vist que en el Règim del programa complementari explicat, en el seu article 6 regula les
entitats executores i en el seu apartat 6 e) estableix que en el cas de que diversos
destinataris participin en l’execució d’un mateix projecte es poden donar dos modalitats
d’execució. En concret, al subapartat 2 regula la modalitat següent: quan dos o més ens
destinataris decideixen realitzar conjuntament el projecte, però encomanen a un d’ells
l’execució del mateix i la gestió dels tràmits necessaris en el marc del present programa
complementari.
D’acord amb el que estipula l’article 11 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, reguladora del
Règim Jurídic del Sector públic, l’encomana de gestió es fonamenta amb motius
d’eficàcia o en la manca de mitjans idonis per al seu desenvolupament i no podrà tenir
per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació dels contractes
del sector públic.
L’encomana de gestió no implica la cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’ens que atorga l’encomana
dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport a aquells en els qual es
concreta l’activitat material objecte del encàrrec.
L’encomana de gestió es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni que haurà de
ser publicat en el Diaris oficials i en el Portal de Transparència.
La realització d’activitats de caràcter material o tècnic que siguin competència de les
entitats de Dret públic podran ser encomanades a altres òrgans o entitats de dret públic
que pertanyin a la mateixa o diferent administració sempre que la seva normativa
reguladora les habiliti per la realització de les tasques encomanades.
Vista la normativa de règim local, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Encomanar la gestió de l’ execució de l’obra de substitució del pont sobre el
torrent de l’Esperança de la carretera B-521, així com tot els tràmits necessaris en el
marc del programa complementari de modernització de polígons industrials, a
l’ajuntament de Vic.
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per signar el conveni que formalitzi l’encomana d gestió.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Vic i a la Diputació de Barcelona.
Quart.- Condicionar aquesta encomana a l’efectiva concessió de la subvenció per la
modernització de polígons industrials (2ª edició) per part de la Diputació de Barcelona als
ajuntaments de Vic i Gurb.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
13.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-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.
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La secretària, M. Angels Azorin Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió
Gurb, en la data de la signatura electrònica

