ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE GENER DE 2018

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 22 de gener de 2018
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
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Han excusat la seva assistència:


Pere Miralpeix i Ballús

Actua com a secretària: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIO FACTURES PLE GENER 2018
3.- RELACIÓ DECRETS PLE GENER 2018
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- APROVACIO PREVIA ASSOCIACIO CENTRE RESORT. RESIDENCIA ESPECIAL
6.- APROVACIO PREVIA ASSOCIACIO CENTRE RESORT. TELECOMUNICACIONS
7.- APROVACIO PREVIA OBRES CAN SILA
8.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
9.- 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.- RELACIO FACTURES PLE GENER 2018
RELACIÓ FACTURES PLE GENER 2018 SUPERIORS A 10.000 EUROS:
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Mar Cirera Gironès. APP municipal 11.799€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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3.0.- RELACIÓ DECRETS PLE GENER 2018
En el ple de data de 22 de gener es dóna compte dels Decrets i Resolucions dictats des
de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 247 de data
14/12/2017 al Decret 8 de data 17/01/2018.
DECRET
NÚM

DATA

247

14/12/2017 Ordre del dia ple desembre

248

19/12/2017 Devolució d'aval Exp 39/17

249

19/12/2017 Llicència ambiental Exp 28/17(A)

250

19/12/2017 Llicència ambiental Exp 14/17(A)

251

20/12/2017 Llicència canvi no substancial Exp 29/17(A)

252

29/12/2017 Targeta aparcament per a persones amb discapacitat

1

08/01/2018 Canvi no substancial Exp 34/17(A)

2

10/01/2018 Devolució d'aval Exp 71/17

3

10/01/2018 Llicència urbanística Exp 116/17

4

10/01/2018 Llicència urbanística Exp 117/17

5

10/01/2018 Llicència urbanística Exp 1/18

6

10/01/2018 Devolució d'aval Exp 34/16

7

10/01/2018 Devolució d'aval Exp 75/15

8

17/01/2018 Llicencia ambiental Exp 36/17(A)

DESCRIPCIO

Els assistents es donen per assabentats.
4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda aprovar la relació d’obres que s’adjunta a
l’ANNEX 1.
5.0.- APROVACIO
ESPECIAL.

PREVIA

ASSOCIACIO

CENTRE

RESORT.

RESIDÈNCIA

Atès que en data 13 de setembre de 2017, l’ASSOCIACIO CENTRE RESORT, va
presentar la sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuacions específiques d’interès públic i
de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a la finca Cal Gitanet de Gurb,
qualificat com a sòl no urbanitzable, d’aquesta localitat i en el qual es pretén
desenvolupar una residència especial de curta durada amb capacitat màxima per a 10
persones.
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Atès que en data 18 de gener de 2018, es va emetre informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals.
Atès que es va admetre a tràmit i es va sotmetre a informació pública per termini d’un
mes mitjançant anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 11 de desembre de 2017, al Diari El Punt Avui de data
30 de novembre de 2017 i a la pàgina web de l'ajuntament.
Atès que en el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb allò que preveu l’article 53.1.r) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar amb caràcter previ, el Projecte d’actuacions específiques d’interès
públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per
l’ASSOCIACIO CENTRE RESORT, per tal de desenvolupar una residència especial de
curta durada amb capacitat màxima per a 10 persones a la finca Cal Gitanet de Gurb,
qualificat com a sòl no urbanitzable, dins del planejament urbanístic municipal.
Segon.- Elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6.0.APROVACIO
PREVIA
TELECOMUNICACIONS

OBRES

ASSOCIACIO

CENTRE

RESORT.

Atès que en data 26 d’octubre de 2017, ARABLA INFRAESTRUCTURAS SA, va
presentar la sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuacions específiques d’interès públic i
de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a la finca Cal Gitanet de Gurb,
qualificat com a sòl no urbanitzable, d’aquesta localitat i en el qual es pretén instal·lar una
estació base de telefonia.

Atès que en data 18 de gener de 2018, es va emetre informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals.
Atès que es va admetre a tràmit i es va sotmetre a informació pública per termini d’un
mes mitjançant anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 11 de desembre de 2017, al Diari El Punt Avui de data
30 de novembre de 2017 i a la pagina web de l'ajuntament.
Atès que en el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb allò que preveu l’article 53.1.r) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer. Aprovar amb caràcter previ, el Projecte d’actuacions específiques d’interès
públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per ARABLA
INFRAESTRUCTURAS SA, per tal d’instal·lar una estació base de telefonia a la finca Cal
Gitanet de Gurb, qualificat com a sòl no urbanitzable, dins el planejament urbanístic
municipal.
Segon.- Elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0. APROVACIO PREVIA OBRES CAN SILA
Atès que en data 6 de novembre de 2017, els senyors I.E.S i N.V.A, van presentar la
sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuacions específiques d’interès públic i de noves
activitats i construccions en sòl no urbanitzable a la finca Can Sila de Gurb, qualificat com
a sòl no urbanitzable, d’aquesta localitat i en el qual es pretén realitzar obres de reforma
de la masia Can Sila del terme municipal de Gurb.
Atès que en data 18 de gener de 2018, es va emetre informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals.
Atès que es va admetre a tràmit i es va sotmetre a informació pública per termini d’un
mes mitjançant anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 11 de desembre de 2017, al Diari El Punt Avui de data
30 de novembre de 2017 i a la pagina web de l'ajuntament.
Atès que en el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb allò que preveu l’article 53.1.r) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local,
Es proposa al ple de la corporació l’ adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar amb caràcter previ, el Projecte d’actuacions específiques d’interès
públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per els
senyors I.E.S i N.V.A, per portar a terme obres de reforma a la masia Can Sila de Gurb,
qualificat com a sòl no urbanitzable, dins el planejament urbanístic municipal.
Segon.- Elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes.
9.0.- PRECS I PREGUNTES
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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.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
M. Angels Azorín Armela
L'Alcalde
Joan Roca i Tió

