ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000008
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 23 de juliol de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 08:11 h
Lloc: Sala de Plens
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Hi assisteixen:
 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 DEFINITIVA REPARCEL.LACIO CA L'ARQUES
2.- CESSIO TERRENY INSTITUT DE GURB
3.- CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE PARCEL.LA PLA PARCIAL MAS ARQUÉS
4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2018 DEL PRESSUPOST
5.- CAMÍ DE VIANANTS I D’UNA PASSERA SOBRE EL TORRENT DE CAN BUSANYA
6.- CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ADHESIÓ ALIANÇA
EDUCACIÓ 360
7.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ FEDER PASSEIG DE VIANANTS i PASSERA
BUSSANYA
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 DEFINITIVA REPARCEL.LACIO CA L'ARQUES
Considerant que, amb data 28 de maig de 2018, es va presentar Projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial Ca L’Arqués de Gurb, per el Sr. Àlex Fernández Grau , com
a President de la Junta de Compensació.
Considerant que, amb data 31 de maig de 2018, es va emetre informe dels Serveis
Tècnics sobre el projecte de reparcel·lació presentat.
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Considerant que, amb data 11 de juny de 2018, el Projecte de reparcel·lació va ser
aprovat inicialment per acord de ple.
Considerant que, amb data 19 de juny de 2018, es va sotmetre a informació pública
durant el termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en el diari “ El Punt Avui” , de data 14
de juny de 2018. Així mateix i per aquest termini, es va donar audiència als interessats.
Considerant que, no consta cap al·legació, en el període d'informació pública.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert en l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Ca L’ Arqués
de Gurb, presentat en data 28 de maig de 2018, per el Sr. Àlex Fernández Grau , com a
President de la Junta de Compensació.
Segon.- Acceptar la cessió, lliure de càrregues i gravàmens, de tots els terrenys de
cessió obligatòria.
Tercer.- Notificar i publicar el present acord en la forma legalment establerta, sol·licitant
la seva inscripció en el Registre de la Propietat. Així mateix, posar-ho a la disposició dels
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https:/www.gurb.cat.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

2.0.- CESSIO TERRENY INSTITUT DE GURB
Ateses les necessitats escolars de la població de Gurb.
Atès el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el terreny de propietat
d’aquest municipi, amb una superfície de 6.928,13 m2 situat al carrer de l’ Olivera sense
número.
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació Municipal,
amb la qualificació de bé patrimonial.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforma a l’establert al Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i el
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca
inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, lliure de càrregues i
servituds, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la
construcció i posada en funcionament d’un institut i que es descriu registralment
d’aquesta manera:
Pel seu front nord-oest, amb el carrer de l’Olivera.
Esquerra, entrant, nord-est, amb la finca 199 qualificada com a domini públic, parc urbà.
Dreta, sud-oest, amb la finca qualificada com a sistema d’equipaments.
Sud-est, amb la finca número 194, qualificada de protecció de ribera.
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Gurb, a títol de propietat.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Gurb, en el Registre de la Propietat
número 3 de Vic, al tom 2902, llibre 72 de Gurb, foli 193, finca número 3188, inscripció 1ª.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.
La seva referència cadastral és: 6734202DG3464S0001DE.
Aquesta cessió de domini es fa sota la condició suspensiva fins la finalització de les obres
de construcció del centre educatiu.
Segon.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la
seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 anys
o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió
revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que
resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.

Tercer.- La construcció de l’ equipament escolar a que fa referència aquest Acord podrà
ser dut a terme
per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant
qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el mateix haurà de
efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya
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El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una
estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del
recinte escolar-, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-.i els vials
que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les
voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a
plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense cap cost o càrrega per aquest,
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres com
resultat de les característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels
condicionants mediambientals i les que puguin condicionar la posada en funcionament
del centre.
Quart.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per
la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial interès
o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la
llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que
puguin gravar l’activitat educativa.
Cinquè.- Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per dur a
terme els acords presos.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
3.0.- CONVENI PER A L’ADQUISICIÓ DE PARCEL.LA PLA PARCIAL MAS ARQUÉS
Vist el contracte d’arres presentat pels propietaris de la reparcel·lació de Ca L’Arqués de
Gurb, per a l’adquisició d’un solar.
Atès que es voluntat d’aquest ajuntament adquirir sòl per poder incorporar al patrimoni
públic de sòl.
Atès que el mercat immobiliari de Gurb presenta actualment una oferta que es concreta
exclusivament en habitatges unifamiliars, siguin aïllats, aparellats o en filera, els quals
surten a la venda per imports elevats i compten amb superfícies que no s’ajusten als
requeriments de l’esmentat col·lectiu. No existeix oferta d’habitatges plurifamiliars. El
planejament urbanístic vigent actualment a Gurb només permet la construcció
d'habitatges unifamiliars aparellats o en filera, fet que comporta que la oferta immobiliària

sigui selectiva i en conseqüència d'alt valor econòmic, descuidant un sector molt ampli de
població i situacions molt diverses: famílies monoparentals, persones que viuen soles,
persones grans, famílies sense fills, etc...
Atès que actualment, a Gurb només hi ha oferta de sòl apte per a la construcció
d’habitatge plurifamiliar al sector urbanitzable de Ca l’Arqués, enclavat en un dels eixos
de centralitat més notables del municipi, i que ha d’acabar constituint un espai de
connexió i de vida dels gurbetans, actualment disgregats en diverses urbanitzacions.
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Per tant, en l’afany de poder garantir la promoció del sòl residencial plurifamiliar en
suficient proporció i d’una forma que avantposi els interessos públics a l’estricta
rendibilitat econòmica, l’ajuntament de Gurb vol adquirir solars per a la promoció
d’habitatge plurifamiliar, que se sumaran als que ja ha rebut en concepte de cessió
d’aprofitament urbanístic d’aquest sector, amb destí a habitatge de protecció pública.
En termes quantitatius l’ajuntament de Gurb està interessat a promocionar una parcel.la
de 1284 m2 i una parcel.la de 1423 m2 en les que es poden edificar un total de 36
habitatges, amb una superfície construïda d'entre 80-90 m2. Caldrà diversificar els tipus
d'habitatge per tal d'atendre les diferents casuístiques: habitatges de 2,3 i 4 habitacions.
Amb tot, les característiques de les parcel·les objecte del contracte d’arres respecte de
les altres es concreten, en el fet que són les úniques que tenen la seva façana principal
afrontant a un vial plenament urbanitzat a dia d’avui, com és la Ctra. BV-4601 de Vic a
Sant Bartomeu del Grau.
Per tant, tenint en compte que tot el sòl residencial plurifamiliar del terme municipal de
Gurb es troba al sector de Ca l’Arqués, i que les dues parcel·les són les úniques que
possibiliten la consecució de les polítiques d’habitatge enunciades pel consistori, amb la
necessària autonomia , es considera suficientment justificada i concorrent la causa per a
l’adquisició directa de les esmentades parcel·les.
Per tot això es proposa al ple de la corporació la adopció dels següents :

ACORDS:
Primer.- Aprovar el contracte d’arres per a l’adquisició de les parcel·les 4 i 5 de la
reparcel·lació de Ca L’Arqués de Gurb .
Segon.- Condicionar l’adquisició directa de les parcel·les a l’autorització per part del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.-Facultar al senyor Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi
els documents que calguin per a l’efectivitat de l’ esmentat acord.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

4.0.-MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2018 DEL PRESSUPOST

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit
número 2/2018 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
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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 17 de juliol 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 17 de febrer de 2017, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE
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.
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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, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 2/2018 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 a la concessió de
subvenció per inversió.
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 podran
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.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

5.0.-CAMÍ DE VIANANTS I D’UNA PASSERA SOBRE EL TORRENT DE CAN
BUSANYA
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: construcció d’un camí de vianants i d’una passera sobre el
torrent de Can Busanya
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària
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Codi CPV: 452331615
Valor estimat del contracte: 58.280,75 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:

IVA%: 10.114,84 €

48.165,91 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 58.280,75 €
Durada de l'execució: 4 mesos

Durada màxima:

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Memòria

19/07/2018

Informe de Secretaria

09/07/2018

Informe d'Intervenció

09/07/2018

Plec prescripcions tècniques

19/07/2018

Plec de clàusules administratives

19/07/2018

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert 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,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel
la contractació camí de vianants i d’una passera sobre el torrent de can Busanya
convocant la seva licitació.
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

61019

58.280,75 €

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. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes
ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
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 de la Corporació).
— Josep Maria Portavella Ylla, Vocal (Arquitecte municipal).
— Pere Miralpeix Ballus, Vocal. ( Regidor)
— Montse Medialdea Jimenez, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

6.0.- CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ADHESIÓ ALIANÇA
EDUCACIÓ 360
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i
els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits
educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat,
sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.
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L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius,
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la
innovació educativa.
La Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals de la
demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a l’Aliança
Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com els
compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament
d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per
a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.
Per tots aquests motius, es proposa al ple, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança
Educació 360.
Segon. Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.
Tercer. Designar com a representant polític al Sr. Josep Casassas Jordà i com a referent
tècnic a la Ivana Oliveras Viñas, que actuaran com a interlocutors amb els responsables
de l’Aliança Educació 360.
Quart. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

7.0.-SOL.LICITUD SUBVENCIÓ FEDER PASSEIG DE VIANANTS i PASSERA
BUSSANYA
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Essent l’objecte del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, la regulació del procediment
per a la concessió directa de subvencions a projectes singulars que facilitin el pas a una
economia baixa en carboni en l'àmbit de les Entitats Locals Espanyoles, amb càrrec als
fons del FEDER inclosos en l’Eix 4 d’Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu
pluriregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020.
Donat que la finalitat d'aquestes subvencions és fomentar i promoure la realització
d'accions pels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o agrupacions
formades pels municipis de menys de 20.000 habitants que pertanyen a la mateixa
Comunitat Autònoma, així com les ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les emissions
de diòxid de carboni a través de la implementació de projectes singulars d'estalvi i
eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i l'ús de les energies renovables, segons
el què es disposa en el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.
I que segons el seu art.2, punt 1, les subvencions regulades en aquest Reial Decret
s’atorgaran per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), com òrgan
condecent, als projectes singulars de l'economia baixa en carboni, la inversió i la
promoció dels quals es porti a terme per les Entitats Locals a les que es refereix l’article
5, que compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en l’esmentat Reial decret,
per ordre de prioritat corresponent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud,
en l’àmbit de cada comunitat autònoma o les ciutats de Ceuta o Melilla, i tot això fins
esgotar el pressupost disponible en cada àmbit regional o fins l'expiració de la validesa
del Programa especificat en l'article 11 del Reial decret anterior.
I en art.2, punt 2, les subvencions previstes en el Reial decret esmentat seran
compatibles amb altres ajudes o subvencions amb la mateixa finalitat que siguin o
poguessin ser atorgades per qualsevol administració pública o òrgans o organismes
públics, nacionals o internacionals, sempre que l'import de l'ajut o subvenció, per separat
o juntament amb altres incentius, no superin el cost del projecte.
I segons l’art.3, punt 1, les subvencions previstes en el Reial decret es finançaran amb
càrrec als fons FEDER inclosos en l’Eix 4 d’Economia Baixa en Carboni del Programa
Operatiu pluriregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020,
conforme a les tasses de cofinançament aplicables per a casa comunitat autònoma.
I tenint en compte que , segons art.3, punt 5, el cofinançament nacional dels projectes pot
procedir d'entitats públiques o privades.
I l’art.3, el punt 7, l’entitat beneficiària haurà de disposar de pressupost propi per
emprendre l’actuació, tenint en compte els procediments i els límits previstos en la
legislació vigent d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que l’import que

correspongui al cofinançament FEDER es cobrarà pel beneficiari una vegada s’acabi i es
certifiqui l’actuació. Està prevista la possibilitat de bestreta, en funció de les disponibilitats
pressupostàries, subjecte a les condicions previstes en la disposició final segona d'aquest
Reial decret.
I que els projectes singulars objecte de les subvencions establertes en l’esmentat Reial
decret tindran segons l'article 4, com a àmbit territorial, municipis amb una població de
dret de menys de 20.000 habitants, o agrupacions de municipis en els que cadascun
d’ells tingui menys de 20.000 habitants d'una mateixa comunitat autònoma, incloent-hi, a
més, les ciutats de Ceuta i Melilla.
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La determinació del nombre d'habitants es realitzarà d'acord amb el Reial Decret
636/2016, 2 de desembre, per el qual es declaren xifres oficials de població resultants de
la revisió del padró municipal a 1 de gener de 2016.
Donat que podran tenir condició d’entitats beneficiàries les Entitats Locals que compleixin
amb l'article 5 del RD 616/2017.
I per acollir-se a la convocatòria segons l'article 6, els projectes singulars susceptibles de
les subvencions regulades per l’esmentat Reial decret, hauran d’aconseguir una reducció
d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, la
mobilitat urbana sostenible o la utilització de fonts d'energies renovables , a través d'una
o més de les mesures, la descripció completa dels quals és continguda en annex I del
Reial decret:
Objectiu específic: OE 4.5.1 Mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, transport
col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport ciclista i
desenvolupament de sistemes de subministra d'energies netes.
Donat el contingut de la mesura 8. Implantació de plans de Mobilitat urbana sostenible
(PMUS) o plans directors de mobilitat, desenvolupat a l'annex I de l’esmentat Reial decret
616/2017, de 16 de juny i en compliment de l'article 12, paràgraf 4a) de l'esmentat Reial
decret.
Es proposa al Ple de l’ajuntament l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel
Reial decret 616/2017, 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions
a projectes singular de les entitats locals que promoguin la transició a una economia
baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible
2014-2020.

Segon.- APROVAR les actuacions que componen el projecte singular subvencionable:
Pas de vianants i i passera del pont de Can Bussanya de Gurb, i la dotació
pressupostària per portar-lo a terme.
Tercer.- APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre, a la qual es
refereix l’article 12, apartat 4 c).
Quart.- Notificar els presents acords a l’organisme corresponent.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
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

