ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000010
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 d´octubre de 2018
Hora d’inici: 20:30 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

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.- RELACIO FACTURES PLE OCTUBRE 2018
3.- RELACIO DE DECRETS OCTUBRE 2018
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- CESSIO TERRENYS PER CONSTRUCCIO INSTITUT
6.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
7.- SUBHASTA CAMI RONDA DE GRANOLLERS PLANA A PLADELASALA
8.- ADJUDICACIÓ DEL CAMÍ DE VIANANTS I D’UNA PASSERA SOBRE EL
TORRENT DE CAN BUSSANYA
9.- SUBHASTA REHABILITACIÓ ERMITA SANT FRUITOS
10.- CONTRACTACIO GESTOR EXPEDIENTS GENESSYS AMB CONSELL
COMARCAL D'OSONA
11.- ORDENANCES FISCALS 2019
12.- CONTRACTE ADHESIO TARIFA PLANA SGAE
13.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
14.- 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.- RELACIO FACTURES PLE OCTUBRE 2018
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Seguidament, s’aprova el pagament de les següents factures:
1.

Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIO DE DECRETS OCTUBRE 2018
En el ple de data de 15 d’octubre es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des de la
data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 206 al Decret 238.
DEC NÚM

DESCRIPCIO

206

Canvi no substancial activitat Exp 24/18(A)

207

Ordre del dia ple de setembre

208

Comunicació obres Exp. 94/18

209

Canvi de nom Exp 2/94(A)

210

Devolució d'aval Exp. 96/17

211

Devolució d'aval Exp. 35/17

212

Llicència ambiental Exp 14/11(A)

213

Contracte ponts Torrent Rimentol accès a Granja Aumatell i Casasdevall

214

Contracte personal curs 2018 2019 monitors esports gimnàs patinatge
pilates
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DEC NÚM

DESCRIPCIO

215

Devolució d'aval Exp. 41/15

216

Comunicació obres Exp. 92/18

217

Devolució d'aval Exp. 74/14

218

Devolució d'aval Exp. 10/16

219

Llicènica primera ocupació Exp. 7/18

220

Llicència ambiental Exp 15/18(A)

221

Registre sanitari municipal

222

Registre sanitari municipal CELLER LA FLORIDA

223

Devolució d'aval Exp. 18/14

224

Registre sanitari municipal BAR RESTAURANT CANTABRIA

225

Registre sanitari municipal

226

Registre sanitari municipal HOSTAL DEL MOLI

227

Registre sanitari municipal LA FORJA

228

Registre sanitari municipal RESTAURANT IDONI

229

Registre sanitari municipal BAR LA CABRA

230

Registre sanitari municipal BAR RESTAURANT L'ESPERANÇA

231

Factures Agost i Setembre

232

Devolució d'aval Exp. 23/18

234

Llicència urbanística Exp 100/18

235

Devolució d'aval Exp. 57/17

236

Devolució d'aval Exp. 95/07

237

Decret admissió alcaldia Exp. 101/18

238

Permís ambiental Exp 29/18(A)

Els regidors es donen per assabentats.
4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
No hi ha llicencies d’obres.
5.0.- CESSIO TERRENYS PER CONSTRUCCIO INSTITUT
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 Olivera de Gurb.

NIF. P-0809900-D

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 conforme 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.
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:
“URBANA.- Parcel.la de terreny, situada al municipi de Gurb, de forma trapezoïdal , la superfície
total és de sis-mil nou-cents vint-i-vuit metres, tretze decímetres quadrats. Termeneja: Pel seu
front nord-oest, amb carrer de l’Olivera; esquerra, entrant, nord-est, amb la finca cent noranta-nou
qualificada com a domini públic, parc urbà; dreta sud-oest, amb finca qualificada com a sistema
d’equipaments; sud-est amb finca número cent-noranta-quatre, qualificada de protecció de
ribera..”
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Gurb, a títol de patrimonial qualificada com a sistema
d’equipaments.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Gurb, en el Registre de la Propietat de Gurb,
al tom 2902, llibre 72, foli 193, finca 3188. ,inscripció 1a.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.
La seva referència cadastral és: 6734202DG3464S0001DE.

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.
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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
bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo únicament la Generalitat de
Catalunya
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
6.0.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
Resta sobre la taula.

7.0.- SUBHASTA CAMI RONDA DE GRANOLLERS PLANA A PLADELASALA
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del Projecte d’obres de
Millora del camí de La Ronda de la Parròquia de Granollers al Mas Pladelasala 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
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Objecte del contracte: Millora del ferm del camí de La Ronda de la Parròquia de Granollers al
Mas Pladelasala de Gurb.
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV : 45233220-7
Valor estimat del contracte: 83.412,20€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 68.935,71€

IVA%:14.476,49€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 83.412,20 €
Durada de l'execució: 2 mesos

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 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
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ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel contracte d’obres
del Projecte de Millora del ferm del camí de La Ronda de la Parròquia de Granollers al Mas
Pladelasala de Gurb, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

920-61015

83.412,20 €

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 (Secretària Interventora de la Corporació).
— Josep Maria Falgueras Verdaguer, Vocal ( Regidor Urbanisme ).
— Josep Maria Portavella Ylla , Vocal ( Arquitecte municipal ).

—Montserrat Medialdea Jimenez, que actuarà com a Secretària 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.
8.0.- ADJUDICACIÓ DEL CAMÍ DE VIANANTS I D’UNA PASSERA SOBRE EL TORRENT DE
CAN BUSSANYA
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
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Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 45233161-5
Valor estimat del contracte: 58.280,75 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
48.165,91 €

IVA%: 10.114,84 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 58.280,75 €
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

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

Data

Informe de Secretària

12-07-2018

Informe d'Intervenció

12-07-2018

Plec prescripcions tècniques

23-07-2018

Plec de clàusules administratives

23-07-2018

Resolució de l'òrgan de contractació

23-07-2018

Anunci de licitació

10-08-2018

Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre únic

20-09-2018

Acta de la mesa de contractació d'obertura i proposta d'adjudicació

20-09-2018

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 de la corporació l’adopció dels següents acords.
Primer. Adjudicar el contracte de obres del camí de vianants i d’una passera sobre el torrent de
can Busanya en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
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EMPRESA

ADJUDICATARI

PREU

EXCAVACIONS CARRERA SA

45.760,37 MES IVA

Segon.- Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restants
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
— OBRES I REFORMES GURB 9.
— EXCAVACIONS CARRERA SA.
Tercer.- Disposar la despesa corresponent de conformitat amb lo establert
d'Intervenció de data 12 de juliol de 2018:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

920-61019

55.370,04 €

Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al serveis tècnics municipals.
Sisè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

en l'Informe

Setè.- Notificar a EXCAVACIONS CARRERA SA. , adjudicatari del contracte, la present
Resolució i citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc el dia 18 d’ octubre de 2018 a les
12 + hores.
Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Novè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegir.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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9.0.- SUBHASTA REHABILITACIÓ ERMITA SANT FRUITOS
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del projecte d’obres de
Rehabilitació de la Ermita de Sant Fruitós de Quadres de Gurb, emeto el següent informeproposta 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: Rehabilitació de la ermita de Sant Fruitós de Quadres de Gurb.
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 45262520-2
Valor estimat del contracte: 63.751,05€
Pressupost base de licitació IVA exclòs:52.686,82

IVA%: 11.064,23€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 63.751,05 €
Durada de l'execució: 4 mesos

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 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.
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— 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 resolució:
PROPOSTA D’ ACORD
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel contracte d’obres
del projecte de Rehabilitació de la ermita de Sant Fruitós de Quadres de Gurb, convocant la seva
licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

920-65000

63.751,05€

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 (Secretària Interventora de la Corporació).
Josep Maria Falgueras Verdaguer, Vocal ( Regidor Urbanisme ).
Josep Maria Portavella Ylla , Vocal ( arquitecte municipal ).
Montserrat Medialdea Jimenez, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
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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.
10.0.- CONTRACTACIO GESTOR EXPEDIENTS GENESSYS AMB CONSELL COMARCAL
D'OSONA
SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL D’OSONA DE SUBMINISTRAMENT DE
L’ARRENDAMENT DE LLICÈNCIA DE DRET D’ÚS D’UN PROGRAMARI DE GESTIÓ
D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics va suposar un
pas important en establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les
Administracions Publiques, així́ com l’obligació́ d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes
electrònics perquè̀ aquest dret s’exercís per part de la ciutadania.
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, en la
mateixa línia, proposava un model català d’administració electrònica que millorés la transparència,
l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, la pròpia gestió interna,
així com la cooperació i col·laboració institucionals.
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, ha significat l'ús generalitzat i obligatori de mitjans electrònics en el
procediment administratiu. Igualment, també incorpora la regulació de l'expedient administratiu i se
n'estableixen el format electrònic i els documents que l'han d'integrar.
Un dels elements indispensables per a l’establiment del procediment administratiu electrònic és
que les administracions puguin disposar d’una solució tecnològica de gestió d’expedients
electrònics que disposi, entre d’altres coses, de:
1.
2.
3.

Un sistema de registre d’entrades i sortides de documents
Un mòdul de creació i gestió d’expedients administratius
Un mòdul de gestió d’òrgans de govern (convocatòries, acords, resolucions, actes, llibres)

4.
5.
6.

Un mòdul de gestió documental
Un mòdul de signatura centralitzada (portasignatures)
Un nucli de persones i territori

L’Ajuntament de Gurb és coneixedor que el Consell Comarcal d’Osona va adjudicar a l’empresa
Audifilm ABI, SL, un contracte de subministrament d’un sistema integral de gestió d’expedients
electrònics (Genesys i3), servei de manteniment i suport, que preveu la seva modificació en el cas
que es vulgui donar servei als ajuntaments de la comarca de fins a 5.000 habitants.
L’Ajuntament, d’acord amb el preu fixat en l’ordenança fiscal del Consell Comarcal d’Osona,
reguladora del preu públic pel subministrament d’un sistema integral de gestió d’expedients
electrònics, servei de manteniment i suport (anunci d’aprovació inicial publicat en el BOP de
Barcelona de data 20 de juliol de 2018), que en el cas del municipi de Gurb és de 3.498,00 euros
anuals, amb vigència fins al dia 31 de maig de 2019. El contracte preveu una possible pròrroga de
fins a 2 anys, a exercir anualment.
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Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona el subministrament de l’arrendament de llicències
de dret d’ús del programari de gestió Genesys i3 i també el seu servei de manteniment i suport,
d’acord amb l’adjudicació efectuada pel Consell Comarcal d’Osona per al subministrament d’un
sistema integral de gestió d’expedients electrònics.
Segon.- Una vegada acceptada la sol·licitud per part del Consell Comarcal d’Osona i rebuda la
liquidació corresponent d’acord amb l’Ordenança reguladora del preu públic pel subministrament
d’un sistema integral de gestió d’expedients electrònics, serveis de manteniment i suport als
ajuntaments, transferir l’import de 3.498,00 euros per a la primera anualitat.
Tercer.- En el supòsit que aquest ajuntament es plantegi la conveniència de prorrogar aquesta
contractació per al següent (o següents) exercicis, formularà la corresponent sol·licitud.
Quart.- Aprovar i autoritzar la despesa que s’ha d’imputar al pressupost municipal per a l’exercici
de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 920-22706.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
11.0.- ORDENANCES FISCALS 2019

MODIFICACIÓ ORDENANCES PER A L’ANY 2019
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm.2 : Impost sobre activitats econòmiques.
Article 12. Comprovació i investigació

Es modifica la referència al Ministeri d’Economia i Hisenda per la del nou departament ministerial :
Ministeri d’Hisenda.
S’han d’efectuar correccions ortogràfiques a l’article 4 apartat 4 i article 6 apartat 2.
Ordenança fiscal núm. 4 : Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
Article 2 . Actes no subjectes
S’ introdueix el punt 15 è. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de
terrenys, respecta de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, tret
que la administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecte, així com aportar les proves
que acreditin la inexistència d’increment de valor.
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Article 13. Apartat 1 Comprovació de les autoliquidacions
Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuant mitjançant l’aplicació correcta
de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i quotes
obtingudes són les resultant d’aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació
previstes a la Llei general tributària , i en especial pel que es refereix als valors declarats pel
subjecte passiu als efectes del que es preveu a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta ordenança
Ordenança fiscal núm. 5 : Impost sobre bens immobles
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
Ordenança fiscal núm. 11: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s' aplicarà la tarifa següent:
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Per cada habitatge urbà: 127,00€
Per cada habitatge rural: 83,00€
Article 12.- Quota tributària

1.La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de
residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l'activitat generadora del
residu.
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A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent :

Bars, botigues, camp de tir

207€

Restaurants i cases de colònies

892€

Residències turisme rural

154€

Restaurants en zona industrial

2.261€

Discoteques i sales de festa

4.522€

Empreses de recollida i tractament de residus

1.023€

Empreses de recollida i dipòsit d’animals domèstics

1.048€

Empreses que tinguin contracte privat de neteja industrial

122€

Locals sense activitat

122€

Magatzems

214€

Activitats relacionades amb l’alimentació o manipulació d’aliments

1051€

Activitats relacionades amb l’automoció

1.051€

Altres Activitats comercials amb una superfície inferior a 300 m2

340€

Altres Activitats comercials amb una superfície superior a 300 m2

474€

Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
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1. Certificació urbanística de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.

50,00

2.
Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic

30,00

3.

50,00

Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal de l’annex
1.000,00
I d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície
de
fins a 500 m2, o de llur modificació substancial
Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
30,00
5. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal de l’annex
II d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de
fins a 500 m2. o de llur modificació substancial.

1.200,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
40,00
6.
Tramitació del procediment de comprovació de l’expedient de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental amb una
superfície de fins a 500 m²
Per cada 100 m2 o fracció de superfície, amb una tolerància del 10%

900,00

20,00

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments per
dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una superfície de fins a 500 m2.

2.000,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
50,00
8. Tramitació del procediment de comprovació de l’expedient de la
comunicació prèvia per l’obertura d’establiments dedicats a espectacles i
activitats recreatives i per l’organització d’espectacles i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500
m2

1.000,00
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Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
25,00

9.
Tramitació del procediment de llicència per l’organització
d’espectacles i activitats recreatives, de caràcter extraordinari.

500,00

10. Tramitació del procediment d’atorgament de llicència municipal o de
comprovació de l’expedient de la comunicació prèvia per l’obertura
d’establiments dedicats a centres de culte amb una superfície de fins a 500
m2

700,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%

20,00
11. Tramitació del procediment de comprovació de l’expedient de
comunicació prèvia per l’obertura d’establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambienta amb una
superfície fins a 500 m ².

350,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
10,00
12. Procediment de revisió i control inicial o periòdic de les activitats de
l’annex I amb una superfície de fins a 500 m.

500,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
15,00

13. Procediment de revisió i control inicial o periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal, amb una superfície de fins a 500
m.

165,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
10,00
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14. Procediment de revisió i control inicial o periòdic de les activitats
sotmeses a la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, amb
una superfície de fins a 500 m.

600,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
10,00
15. Procediment de revisió i control inicial o periòdic de les activitats
sotmeses a comunicació prèvia ambiental, amb una superfície de fins a 500
m.

165,00

Per cada 100 m2 o fracció de superfície , amb una tolerància del 10%
10,00
16. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les
activitats i instal·lacions sotmeses a llicència ambiental
17. Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim de
comunicació ambiental
Nota: Quan una activitat quedi compresa en diverses divisions, s’aplicarà la quota,
corresponent a la divisió, d’import superior.

300,00

200,00

Ordenança fiscal núm. 13: Taxa per expedició de documents administratius

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa
dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents:

Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme
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12.Comunicació expedient obres

30,00€

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció
legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona .

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2018, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

12.0.- CONTRACTE ADHESIO TARIFA PLANA SGAE
A l’empara del que disposa el conveni subscrit entre la l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) els
anys 2001 i 2002, i per tal que aquesta corporació es beneficiï dels règims previstos per als
ajuntaments adherits al conveni subscrit entre l’ACM, la FMC i la SGAE Societat General d’Autors
i Editors que siguin d’interès per al municipi, declara que coneix el contingut de la TARIFA
SIMPLIFICADA i, mitjançant la signatura del present document, accepta les obligacions i els
beneficis que se’n deriven, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
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PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la comunicació pública
de les obres del repertori de petit dret administrades per la SGAE resta condicionada al pagament
anual de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb les taules de tarifes
comunicades pels signants del conveni.
SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin amb preu
d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes obligacions que els que se
celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.
TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les deduccions que
aquesta preveu, és condició indispensable que en el moment de la subscripció d’aquest document
l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que compleixi els terminis
de pagament i de comunicació del contingut de la programació previstos en la definició d’aquesta
tarifa.
QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la data de la
signatura i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de desembre del 2017.
QUINTA.- L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que
estableix el conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs comunicant per
escrit a la SGAE l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell moment amb la deducció
corresponent, sempre que es compleixin els terminis de pagament i les condicions que es
preveuen en cada cas. Quan s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es
recullen a la definició de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió a la tarifa significada Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1
de maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les
activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva
celebració.
Segon.- Notificar a la SGAE Societat General d’Autors i Editors.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
13.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes
14.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-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

