ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 DE MAIG DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 14 de maig de 2018
Hora d’inici: 21:00 h
Hora de fi: 22:00 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
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DE FACTURES SUPERIORS 10.000€ PLE DE MAIG
3.- RELACIO DE DECRETS PLE DE MAIG 2018
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- APROVACIO CERTIFICACIO 2: OBRA MAGATZEM DEL PAVELLO
6.- SUBHASTA CAMI SANT JULIA SASSORBA
7.- APROVACIO INICIAL PROJECTE CAMI VIANANTS I PASSERA N152a TORRENT
CAN BUSSANYA
8.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL FONS DE
PRESTACIÓ DEL CATALEG DE SERVEIS 2018
9.- APROVACIO INICIAL PROJECTE CAMI RONDA
10.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
11.- 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.- RELACIÓ DE FACTURES SUPERIORS 10.000 PLE MAIG
Seguidament, s’aprova el pagament de les següents factures :
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1.
2.
3.
4.

Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
9Habitat Intel·ligent SL 10.148,45€
Agustí Masoliver SA 21.723,65€
Soler Mobles i Fusteria SL 10.950,55€

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIO DE DECRETS PLE DE MAIG 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 14 de maig es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des
de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 85 de data
11/04/2018 al Decret 109 de data 08/05/2018.

94 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 24/07
95 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 55/14
96 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 75/03
97 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 29/03
98 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 99/05
99 25/04/2018 Devolució d'aval Exp. 37/05
100 30/04/2018 Devolució d'aval Exp. 32/17
101 30/04/2018 Devolució d'aval Exp. 12/18
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102 30/04/2018 Devolució d'aval Exp. 6/10
103 02/05/2018 Sol assumpció figura de delegat Protecció de Dades (DPD)
104 02/05/2018 Llicència primera ocupació Exp. 2/18(O)
105 07/05/2018 Decret admissió alcaldia Exp. 62/17
106 07/05/2018 Estimació sol·licitud accés informació pública Institut de Gurb
107 30/04/2018 Aprovació despesa 15% avant projecte zona esportiva
1,070,85€
108 07/05/2018 Adjudicació obres pavimentar aparcament davant pavelló
109 08/05/2018 Devolució d'aval Exp. 9/18

Els/Les regidors/es 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 CERTIFICACIO 2: OBRA MAGATZEM DEL PAVELLO
Vista la certificació número 2 de les obres del projecte de construcció del magatzem del
pavelló del municipi de Gurb, presentada per l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS
GENERALS SL amb NIF B 17915927, a data 7 de maig de 2018, per un import de vint-itres mil cent setanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims (23.177,65 € ).
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la certificació número 2 de les obres del projecte de construcció del
magatzem del pavelló del municipi de Gurb, presentada per l’empresa CONTRUO
CONSTRUCCIONS GENERALS SL amb NIF B17915927, a data 7 de maig de 2018, per
un import de de vint-i-tres mil cent setanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims
(23.177,65 € ).
Segon.- Efectuar el pagament a càrrec de la partida 340/61000 pressupost de l’any 2018.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona ( Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat) .
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

6.0.- SUBHASTA CAMI DE SANT JULIA SASSORBA
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del projecte
d’obres de millora del ferm del camí de Sant Julià Sassorba de Gurb, emeto el següent
informe-proposta de resolució, 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: Obres
Objecte del contracte: millora del ferm del camí de Sant Julià Sassorba
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 44113620-7
Valor estimat del contracte: 133.781,11€

Tipus de Tramitació: ordinària

Pressuposto
110.562,90

base

de

licitació

IVA

exclòs:

IVA%: 23.218,20€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 133.781,11 €
Durada de l'execució: 1 mes

Durada màxima :4 mesos

Segon.- A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte 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
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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
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel contracte
d’obres del projecte de millora del ferm del camí de Sant Julià Sassorba de Gurb,
convocant la seva licitació.

Segon.-Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

1532-61011

133.781,11 €

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.
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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 Maria Portavella Ylla , Vocal ( arquitecte municipal ).
— 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.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
7.0.- APROVACIO INICIAL PROJECTE CAMI VIANANTS I PASSERA N152a
TORRENT CAN BUSSANYA
Vist el projecte executiu per construir un camí de vianants i una passera a la N-152a
sobre el Torrent de Can Bussanya de Gurb, redactat per l’Arquitecte Imma Pujol Molist,
per un import de 48.165,91€ més Iva del 21% 10.114,84€, i per un import total de
58.280,75€ (cinquanta-vuit mil dos-cents vuitanta euros amb setanta-cinc cèntims).

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu per construir un camí de vianants i una
passera a la N-152a sobre el Torrent de Can Bussanya de Gurb, redactat per l’Arquitecte
Imma Pujol Molist, per un import de 48.165,91€ més Iva del 21% 10.114,84€, i per un
import total de 58.280,75€ (cinquanta-vuit mil dos-cents vuitanta euros amb setanta-cinc
cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a informació pública amb la inserció d'anunci al BOP, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci.
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Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi
els documents que calguin per l’efectivitat de l’esmentat acord.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
8.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DEL FONS
DE PRESTACIÓ DEL CATALEG DE SERVEIS 2018
Atès que en data 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
va aprovar les concessions del fons de prestació del Catàleg de serveis de 2017
següents:

Codi
formalització

Descripció

18/Y/248598

Oficina Estudis i
Activitats culturals de les Recursos
festes majors
Culturals

1.278,00 €

01/02/2018

18/Y/248816

Desenvolupament
de
polítiques educatives en Gerència
municipis de menys de Serveis
5.000 habitants
d'Educació

7.982,00 €

01/02/2018

18/Y/249224

Finançament de l'àmbit de Servei
benestar social
Social

9.182,16 €

01/02/2018

Centre gestor

Import
Data
formalitzat creació

de

Acció

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
1278,00€, per finançament de Benestar Social per import de 9.182,16€ 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 7.982,00€.

Segon.- Notificar la present resolució 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.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
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9.0.- APROVACIO INICIAL PROJECTE CAMI RONDA
Vist el projecte executiu per asfaltar el camí de la Ronda (de la Parròquia de Granollers a
Pladelasala) de Gurb, redactat per el tècnic del Consell Comarcal d’Osona, Albert Trabal
Campdelacreu, per un import de 68.935,71€ més Iva del 21% 14.476,49€, per un import
total de 83.412,20€ (vuitanta-tres mil quatre-cents dotze euros amb vint cèntims).
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu per asfaltar el camí de la Ronda (de la
Parròquia de Granollers a Pladelasala) de Gurb, redactat per el tècnic del Consell
Comarcal d’Osona, Albert Trabal Campdelacreu, per un import de 68.935,71€ més Iva
del 21% 14.476,49€, per un import total de 83.412,20€.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública amb la inserció d'anuncis al BOP, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi
els documents que calguin per l’efectivitat de l’esmentat acord.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
10.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
APROVACIO PREVIA ACTUACIÓ ESPECIFICA EXP 62_2017 MANASOL GURB SL
Atès que en data 1 de febrer de 2018, MANASOL GURB, SL., 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 l’activitat d’espai

per a restauració col·lectiva i celebració d’esdeveniments col·lectius i d’oci (similar a saló
de banquets)
Atès que en data 7 de maig 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 23 de març de 2018, al Diari El Punt Avui de data 19 de
març de 2018 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.
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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 MANASOL
GURB SL, a la finca Cal Gitanet de Gurb, qualificat com a sòl no urbanitzable, d’aquesta
localitat i en el qual es pretén desenvolupar l’activitat d’espai per a restauració col·lectiva i
celebració d’esdeveniments col·lectius i d’oci (similar a saló de banquets).
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
11.0.- 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.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
M. Angels Azorín Armela
L'Alcalde
Joan Roca i Tió

