ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE
2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000009
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de setembre de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:30 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:

NIF. P-0809900-D



Alcalde: Joan Roca Tió

Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 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:


Elisabet Carbonell Farrés

Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2.- RELACIÓ FACTURES SUPERIORS A 10.000 PLE SETEMBRE
3.- RELACIÓ DECRETS PLE SETEMBRE
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- PRORROGA CONVENI ASS ANIMALS COMPANYIA I CCOSONA
6.- ADHESIO CONTR SUBM GAS NATURAL AMB ENDESA
7.- CERTIFICACIO 4 MAGATZEM PAVELLO
8.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
9.- CONVENI DEV IVA CONSORC GESTIO RESIDUS URBANS
10.- REGISTRE SANITARI MUNICIPAL
11.- APROVACIO PREVIA ACTUACIÓ ESPECIFICA EXP 59_2018
12.- APROVACIO NOU REGLAMENT ARXIU MUNICIPAL
13.- PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE L’ ERMITA DE SANT
FRUITÓS DE QUADRES
14.- APLICACIO INCREMENT RETRIBUCIONS PREVISTOS AL PRESSUPOST
GENERAL DE L'ESTAT 2018
15.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
PROP_PLE ACCEPTACIO AJUT ESCOLA MUSICA 2016 2017
16.- 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 ACTES ANTERIORS
Presentades les minutes de les sessions anteriors, aquestes resten aprovades 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.

NIF. P-0809900-D

2.0.- RELACIÓ FACTURES SUPERIORS A 10.000 PLE SETEMBRE
1.
2.
3.
4.

Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
Excavacions Carrera, S.A. 28.312,54€
Tallers Compar, S.A 15.488€
Obres i Serveis Torex, S.L. 25.127,91 €

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIÓ DECRETS PLE SETEMBRE
En el ple de data de 17 de setembre es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats
des de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 152 al
Decret 206.
DECRET
NÚM

DESCRIPCIO

152

Ordre del dia ple de juliol

153

Targeta aparcament persones amb discapacitat

154

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants exp 32_2018

155

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants exp 39_2018

156

Devolució aval Exp 29/18

157

Llicència ambiental provisional Discoteca

158

Llicència urbanística Exp 72/18

159

Devolució d'aval Exp. 6/18

160

Devolució d'aval Exp. 17/17
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DECRET
NÚM

DESCRIPCIO

161

Decret admissió alcaldia Exp. 59/18

162

Acceptació ajut actuació Delegat Protecció de dades

163

Llicència urbanística Exp 71/18

164

Ordre del dia ple extraordinari juliol 2018

165

Sol·licitud Adhesió Quadre Classificació Documentació Municipal

166

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

167

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

168

Llicència ambiental Exp 19/18(A)

169

Nomenament Alcalde accidental per vacances

170

Acord pagament procediment ordinari 369/2017-Y

171

Llicència urbanística PRÒRROGA Exp 751/18

172

Llicència urbanística Exp 78/18

173

Devolució d'aval Exp. 61/18

174

Canvi no substancial Exp 18/18(A)

175

Llicència urbanística Exp 79/18

176

Rectificació nomenament Alcalde accidental per vacances

177

Llicència ambiental Exp 14/18(A)

178

Resolució alcaldia 66/18 El Quer

179

Llicència urbanística Exp 77/18

180

Devolució d'aval Exp. 66/18

181

Llicència ambiental Exp 21/18(A)

182

Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants exp 67_2018

183

Llicència ambiental Exp 7/18(A)

184

Canvi de nom Exp 38/02(A)

185

Resolució alcaldia 20/18 El Grau

189

Llicència primera ocupació Exp. 6/18(O)
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DECRET
NÚM

DESCRIPCIO

190

Contracte elaboració i redacció projecte Ermita St Fruitós Fase 0,1 i 2

191

Pròrroga llicència provisional Exp 17/18(A)

192

Llicència urbanística Exp 89/18

193

Llicència urbanística Exp 80/18

194

Llicència urbanística Exp 73/18

195

Llicència urbanística Exp 87/18

196

Llicència urbanística Exp 88/18

197

Llicència urbanística Exp 84/18

198

Devolució d'aval Exp. 20/18

199

Factures Juny i Juliol

200

Llicència urbanística Exp 74/18

201

Devolució d'aval Exp. 48/17

202

Canvi no substancial activitat Exp 21/17(A)

203

Llicència ambiental Exp 25/17(A)

204

Llicència ambiental Exp 1/18(A)

205

Llicència ambiental Exp 10/18(A)

206

Canvi no substancial activitat Exp 24/18(A)

Els regidors i regidores 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.- PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GURB, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA
DELS ANIMALS D’OSONA, PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
Vist que a l’any 2012, l’Ajuntament va subscriure el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Gurb, el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels
Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o
perduts.

Vist que en el pacte setè de l’esmentat conveni s’hi recollia que la vigència del mateix
seria fins a 31 de desembre de 2016 i que transcorregut aquest termini el Conveni es
podria prorrogar d’any en any, fins a un màxim de quatre, sempre que les parts
manifestessin de forma expressa la seva voluntat de prorrogar-lo amb una antelació
mínima de tres mesos abans de la finalització de cada període.
Es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gurb, el
Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels animals d’Osona, per a la
recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts, fins a data 31 de
desembre de 2019.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
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El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6.0.- ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de
2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGIA SAU de conformitat amb
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGIA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de
subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i
dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa

ENDESA ENERGIA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
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Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes
i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants
de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva
Disposició Transitòria Primera.
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de
la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10
de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament acorda:
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Gurb al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant
de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes
basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de

juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de
l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents condicions
econòmiques:
Lot 1

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

53,090 €

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

46,190 €

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

41,590 €

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

38,590 €
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Lot 1

Preu tarifa

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

27,500 €

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova,
2-10, 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes
de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a
Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), així com a l’Agència Local de
l’Energia del Consell Comarcal d’Osona (preferentment a través de l’EACAT i per correu
electrònic a jcanop@ccosona.cat).
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

7.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 4 OBRA MAGATZEM DEL PAVELLÓ
Vista la certificació número 4 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 15 de juliol de 2018, per un import de
seixanta-set mil set-cents dinou euros amb vint-i-dos cèntims (67.719,22 € ).

Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORDS

Primer.- Aprovar la certificació número 4 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 15 de juliol de 2018, per
un import de seixanta-set mil set-cents dinou euros amb vint-i-dos cèntims (67.719,22 € ).
Segon.- Efectuar el pagament a càrrec de la partida 340/61000 del pressupost de l’any
2018.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona (Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat) .

NIF. P-0809900-D

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
8.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ CA L’ARQUES
Resta sobre la taula fins el proper ple.

9.0.- APROVACIÓ CONVENI DEVOLUCIÓ IVA CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
RESIDUS URBANS D’OSONA
En relació amb les reclamacions efectuades a Hisenda pel retorn de l’IVA indegudament
facturat, segons una interpretació discutible, i com a continuació de la sessió informativa
tinguda amb representants dels ajuntaments, la Junta de Govern del Consorci per a la
gestió de residus urbans d’Osona, en sessió de data 22 de maig de 2018, va aprovar el
text del conveni marc per a l’establiment d’un preu públic extraordinari.
Atès que l’Administració Tributària es va limitar a declarar que les prestacions del Servei
del Consorci als municipis membres del Consell Comarcal d’Osona estaven no subjectes
a IVA, i per tant, no donaven dret a la deducció de les quotes d’IVA suportades, però, en
Canvi, no va regularitzar l’import de les quotes d’IVA incorrectament repercutides pel
Consorci a aquests ajuntaments. I com a conseqüència de l’aplicació del criteri de
l’Administració Tributària, l'import d'IVA indegudament repercutit pel CONSORCI als
municipis integrats dintre del Consell Comarcal d’Osona ascendeix a la quantitat de:

AJUNTAMENT IMPORT
Gurb

10.615,29

En el Pacte Segon, Compromisos, es detalla la quantia que es liquidarà en concepte de
preu públic, que en el cas concret:

AJUNTAMENT IMPORT
Gurb

9.137,79

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORDS:
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Primer.- Aprovar el conveni marc per a l’establiment d’un preu públic extraordinari,
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i al Consorci per a la
Gestió de Residus Urbans d’Osona, a través de l’EACAT, als efectes oportuns.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
10.0.-CREACIÓ
DEL
REGISTRE
SANITARI
ALIMENTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE GURB

MUNICIPAL

D’ACTIVITATS

Atès que el Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, regulà el Registre General
Sanitari d'Aliments per una adequada vigilància i control sanitari sobre indústries i
productes alimentessis i alimentaris, el qual exigia, com a element clau pel funcionament
de determinades empreses alimentàries, l'autorització sanitària prèvia per part de les
autoritats competents pel funcionament de qualsevol tipus d'empresa, establint un registre
a nivell estatal.
La finalitat última d'aquest Registres en l'àmbit de la seguretat alimentària, de qualsevol
àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de les
vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi
una adequada programació dels controls oficials i, al seu tom, constitueixi un element
essencial per als serveis d'inspecció, assegurant la possibilitat d'actuar amb rapidesa i
eficàcia en aquells casos que existeix un perill per a la salut publica, sense que
s'obstaculitzi la lliure circulació de mercaderies.
Tenint en compte de l'existència d'un nou marc normatiu comunitari en matèria de
seguretat alimentària, es va promulgar el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre
Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, el qual modifica les
condicions d'inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari
d'Empreses Alimentàries i Aliments i determina l'exclusió de la inscripció de la majoria
d'activitats de venda minorista llevat que subministrin a altres minoristes i superin uns
límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la mateixa norma no estableix. Així mateix, la
disposició derogatòria del Reial Decret 191/2011 suprimeix el requisit d'autorització dels

establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels minoristes de carn fresca i
derivats (RD 137612003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que
s'han d'inscriure en els registres de les autoritats competents en l'àmbit autonòmic.
En conseqüència, els canvis normatius anteriorment exposats han generat una
modificació de les activitats que han de ser objecte d'inscripció en els registres sanitaris
municipals; per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament de
Gurb.
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Segon.- Aprovar el sistema de gestió del Registre sanitari municipal d’activitats
alimentàries de l’Ajuntament de Gurb que es regirà d’acord amb el següent règim jurídic i
de funcionament:
1.- El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments
alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes,
restaurants, cafeteries, bars, fleques, pastisseries, o qualsevol altre establiment que tingui
com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor final o
col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.
Concretament, s’hi inscriuran aquelles empreses, amb domicili fiscal dins el municipi de
Gurb, que s’incloguin dins la tipologia que seguidament es detalla:
a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial (bar, restaurant, bar-restaurant,
fonda, fires, establiments de menjar preparat, etc.):
 Si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya
 Si serveix menús a altres establiments del municipi
 Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de
fora del municipi
b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats):
 Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya
 Si distribueixen a altes establiments del municipi
 Si serveixen un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments
de fora del municipi
 Si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya
c) Minoristes de carns fresques i derivats:
 Si no distribueixen a cap establiment
 Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya
(sucursals)
 Si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del
municipi
 Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a establiments de
menjars preparats, bars i restaurants fora del municipi

2.- El registre municipal es únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici del
deure recíproc d’intercanvi de documentació i informació amb altres registres de la
mateixa matèria, i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els interessos dels
consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, establiments i productes
sotmesos a inscripció.
3.- Les inscripcions en el registre poden ser:
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Inici d’activitat
Canvi titular
Canvi domicili social
Canvi activitat/ampliació
Baixa
Altres

4.- La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre sanitari municipal d’activitats
alimentàries del municipi de Gurb i donarà lloc, si s’escau, a l’obtenció d’un número de
registre identificatiu segons el catàleg d’activitats referent als criteris registrals per a
establiments minoristes d’alimentació a Catalunya aprovats pel Consell d’Administració
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en data 20 de febrer de 2012 i modificats en
data 20 de setembre de 2012 i als efectes de facilitar la gestió del sistemes d’informació
dels censos de les administracions.
5.- El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides per funcionari
competent.
Tercer.- Determinar que el nou Registre entri en vigor a partir de la seva aprovació
Quart.- Fer públic el present acord junt amb la resta de documentació de suport que
pugui ser d'utilitat, mitjançant la seva publicació al Taulell d'Edictes de la Corporació, i la
inserció en la pàgina web de l'Ajuntament de Gurb (www.gurb.cat).
Cinquè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l'Alcalde de l'Ajuntament de Gurb
per a l'adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
11.0.-APROVACIO PRÈVIA ACTUACIÓ ESPECIFICA EXP. 59_2018 DESPLAÇAMENT
D’UN TRAM DE CAMÍ A LA FINCA EL SERÍ DE GURB
Atès que en data 4 de juny de 2018, el senyor Pau Pares Bové amb DNI 77.084.642G en
nom i representació de Joan Roca Tió, 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 El Serí de Gurb, qualificat com a sòl no urbanitzable, d’aquesta
localitat i en el qual es pretén portar a terme el desplaçament d’un tram de camí a la finca
El Serí de Gurb.
Atès que en data 6 de setembre 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 26 de juliol de 2018, al Diari El Punt Avui de data 21 de
juliol 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,
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 pel senyor Pau
Pares Bové amb DNI 77.084.642G en nom i representació del senyor Joan Roca Tió,
per portar a terme el desplaçament d’un tram de camí a la finca El Serí de Gurb.
Segon.- Elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per 9 vots a favor dels regidors Josep Maria Falgueras
Verdaguer, Santiago Bellver Pastor, Montserrat Faro Basco, Pere Molist Bover,
Silvia Badia Casas, Biel Brugues Davi, Judit Alcubierre Roca, Pere Miralpeix Ballús,
Josep Casassas Jordà i la abstenció de l’ Alcalde Joan Roca Tio per ser part
interessada .
12.0.- APROVACIÓ NOU REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL (SAM)
L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Gurb es troba adherit al Programa de Manteniment
de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona i es materialitza a través de l’assistència d’un equip d’arxivers
itinerants.
Un dels compromisos del conveni de col·laboració, signat entre l’ajuntament i la diputació,
consisteix en que la mateixa diputació proposi un reglament del Servei d’Arxiu Municipal
(SAM) a l’ajuntament per tal que sigui aprovat.
El Reglament del SAM defineix les funcions del mateix Arxiu així com de l’arxiver
itinerant, l’àmbit d’actuació del sistema de gestió documental, l’accés a la documentació i
la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi.
L’any 2010 es va aprovar una primera versió del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal
que s’ha anat aprovat progressivament per part dels ajuntaments.
La diputació ha aprovat el nou model tipus actualitzat de Reglament del Servei d’Arxiu
Municipal de la Diputació de Barcelona ( publicat al BOPB, de 12 de desembre de 2017, i
anunciat al DOGC, número 7521, de 21 de desembre de 2017) que es pot consultar a
l’enllaç http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/59309.pdf.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de la Diputació de Barcelona
(publicat al BOPB, de 12 de desembre de 2017, i anunciat al DOGC, número 7521, de 21
de desembre de 2017).
Segon.- Sotmetre’l a informació pública amb la inserció d’anuncis al BOP, al tauler
d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal, durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci. Durant el període
d’exposició pública del SAM, els qui hi tinguin interès directe o resultin afectats, podran
examinar-lo 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.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona.
NIF. P-0809900-D

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
13.0.- PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ ERMITA DE SANT
FRUITÓS DE QUADRES.
Vist el projecte executiu per la rehabilitació de l’ ermita de Sant Fruitós de Quadres de
Gurb , redactat per l’arquitecte Roger Guitart Domingo, per un import de cinquanta-dos
mil sis-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (52.686,82€) sense IVA.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu per la rehabilitació de l’ ermita de Sant
Fruitós de Quadres de Gurb , redactat per l’arquitecte Roger Guitart Domingo, per un
import de cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims
(52.686,82€) sense IVA.
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.

14.0.- APLICACIO INCREMENT RETRIBUCIONS PREVISTOS AL PRESSUPOST
GENERAL DE L’ESTAT PER A L’ANY 2018
Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018, disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a

les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
A més a més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017
arribés o superés l’3,1% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25%
d’increment salarial.
A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial
per a, entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.
En les Administracions i la resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en
situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà
arribar al 0,3%.
Atès que l’Ajuntament de Gurb va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb situació
de superàvit. Atès que l’apartat Onze de l’esmentat article 18 disposa que aquest
precepte té caràcter bàsic.

NIF. P-0809900-D

Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APLICAR els increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 a les retribucions del personal
municipal des de l’1 de gener de 2018 i l’increment addicional del 0,3% de la massa
salarial per a destinar-lo, entre d’altres mesures, a implantar plans o projectes de millora
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, la homologació de complements de destí o l’aportació a plans de
pensions.
Segon.- NOTIFICAR l’esmentat acord al Servei de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona, a fi que es procedeixi a la liquidació corresponent.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

15.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
SUBVENCIO DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA
PER AL FUNCIONAMENT ESCOLES DE MUSICA
Vist la carta de data 23 de juliol de 2018 , amb registre d'entrada E2018002439 del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es comunica
que es concedeix a l’Ajuntament de Gurb, com a titular de l’escola de musica de Gurb,
una subvenció de 17.826,96 €, per al funcionament de l’escola de música per al curs
2016-2017.
ACORD
Primer.- Acceptar l’import de la subvenció per al funcionament d'escoles de música de
corporacions locals de Gurb , per al curs 2016-2017 per import de 17.826,96 € (Disset
mil vuit-cents vint-i-sis amb noranta-sis cèntims d'euros).

Segon.-Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament 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.

16.0.- 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 trenta minuts, 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.
La secretària, M. Angels Azorín Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió
Gurb, en la data de la signatura electrònica

