AJUNTAMENT DE GURB

Butlletí editat conjuntament
pels grups municipals de CiU i ERC

ADJUDICADES LES OBRES
DEL CONSULTORI MÈDIC,
EL CASAL D’AVIS I LA
SALA DE CULTURA
Aquest mes de març està previst que comencin
les obres de construcció del Consultori mèdic,
el Casal per a la gent gran, la Sala de cultura, a
més d’altres espais polivalents. Aquests equipaments representaran una millora en la qualitat
de vida de tots els gurbetans i gurbetanes.
Com ja sabeu, tot això es farà a l’edifici de
l’Esperança, on antigament hi havia les cavallerisses, i que actualment estava pràcticament en
desús. L’edifici està força deteriorat i per això
es construirà tot de nou per encabir-hi aquests
equipaments, però se’n conservarà l’estructura
actual.
Aquestes obres, després de la remodelació de
l’Ajuntament i de l’edifici de correus, representaran un pas molt important en la consolidació
del complex de l’Esperança com a centre de
serveis d’atenció a les persones.

Les obres han estat adjudicades mitjançant
subhasta a l’empresa Excover, SA per un import
d’1.164.000 € i la durada prevista és de 10
mesos. Per al seu finançament hem presentat el
projecte i hem sol·licitat subvencions als Departaments de Salut, Benestar i Família i Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i també al Departament
de Governació, a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). També s’han
sol·licitat ajudes a la Diputació de Barcelona.
Fruit d’aquestes gestions, el Departament de
Salut aportarà 125.000 € per al Consultori
mèdic i pel que fa a la resta de departaments o
bé encara no han respost oficialment o bé la
resposta ha estat negativa. De tota manera, no
es preveuen grans aportacions. En qualsevol
cas, la part de les obres no subvencionades es
finançarà amb fons de l’Ajuntament i amb la
venda de patrimoni.
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LA REFORMA
DE L’AJUNTAMENT
ARRIBA AL FINAL
Està previst que aquest mes finalitzin les obres de
reforma de l’Ajuntament. La remodelació integral de
tot l’edifici servirà per poder donar un millor servei
al municipi de Gurb, tant en l’àmbit administratiu,
com el de serveis tècnics, serveis socials o en
l’atenció personal.
Les obres hauran durat uns mesos més del que
inicialment estava previst, però finalment s’han
complert els objectius marcats. Val a dir que els
tècnics municipals han treballat de valent en el
seguiment i en el control de tota l’obra.

MODIFICACIÓ
PUNTUAL
DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES

L’empresa Business Building & Technology SL va ser
la que va presentar la millor oferta en la subhasta i
en va resultar l’adjudicatària.

el pla parcial el Soler-1 i està en tràmit el pla parcial
ca l’Arqués. A més, hi ha indicis que algun altre pla
parcial pot iniciar els tràmits per al seu desenvolupament molt aviat.

L’any 2002, per unanimitat de tots els membres del
consistori, es va aprovar la modificació del planejament urbanístic del municipi. La modificació va
consistir en la delimitació de la zona urbana, la zona
industrial i la zona comercial. Totes aquestes zones
composen la zona urbana o urbanitzable actual i, en
bona part, la delimitació és l’Eix Transversal, el qual
no existia en les normes anteriors, de l’any 1982.

Tot i que la modificació de planejament de l’any 2002
va representar un pas molt important en la planificació
del municipi, ara fa un any l’Ajuntament va encarregar un estudi en el qual, d’acord amb els criteris
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, s’ha
planificat tota la zona urbana pendent d’urbanitzar.
S’han dissenyat els vials, les zones d’equipaments i
les zones verdes.

El planejament urbanístic de l’any 1982 ja preveia
una àmplia zona urbanitzable tot i que, fins fa poc,
en la major part no s’hi havia desenvolupat cap pla
parcial. Ara però, per diferents circumstàncies,
-econonòmiques, socials o d’altres- ja s’ha desenvolupat

Això ha permès a l’Ajuntament preveure tres grans
àrees d’equipaments on en un futur s’hi podrien
encabir sense problemes des d’una nova escola i una
llar d’infants, a un institut o equipaments esportius,
entre d’altres. També es fa una previsió de tota la
xarxa viària amb diversos carrers principals i carrers
secundaris per a ús general o veïnal.
Hi ha previstes, també, grans zones verdes, principalment a les voreres dels torrents que hi passen i a tot
el lateral de l’Eix i la C-17 des de la zona esportiva de
Vic fins a la rotonda de l’Eix a la carretera de Sant
Bartomeu, espai on està previst plantar un nombre
important d’arbres i construir un talús de terra per
minimitzar l’impacte visual i acústic.
Aquesta modificació, que no altera els límits previstos
en les normes de planejament del 2002, s’ha fet amb
l’objectiu de planificar el territori de cara al futur.

AMPLIACIÓ
DE L’ESCOLA I
LA LLAR D’INFANTS
Una delegació de l’Ajuntament, formada per l’alcalde
Joan Roca i el regidor Carles Mundó, amb l’equip
directiu del CEIP Les Escoles i representants dels pares i
mares, s’ha reunit amb representants del Departament
d’Educació de la Generalitat amb l’objectiu d’iniciar els
tràmits per a una pròxima ampliació de l’escola.
Cal dir que quan es van construir aquests equipaments, ja es va preveure una possible ampliació i es
va reservar una part de terreny a cada extrem tant de
l’escola com de la llar d’infants. A l’escola, per ser
d’un màxim de 2 línies i a la llar d’infants, amb un
màxim de 7 aules.
Si bé és cert que Gurb ha augmentat considerablement la població, això no justifica l’augment de la
demanda de places tant a l’escola com a la llar
d’infants, ja que en els darrers 4 anys la població de
Gurb ha augmentat el 17% i la demanda de places a
la llar d’infants ha estat del 124% i a l’escola el 63%.
Hi ha hagut, doncs, un canvi d’hàbits i ara, majoritàriament, els nens i nenes utilitzen els serveis d’ensenyament del municipi. Aquest augment segurament
ha tocat sostre i a partir d’ara únicament serà per
l’increment de població que es pugui produir.
En cap cas, però, es preveia que hauríem de parlar
d’aquest tema tan aviat. Actualment la llar d’infants
està al límit de la seva capacitat i a l’escola, els

VIATGE A PRAGA
Donada la bona acollida que han tingut els viatges
que fins ara s’han organitzat, s’està preparant una
sortida a Praga, una de les ciutats més belles del
món. El viatge durarà 5 dies, del 22 al 26 de juny, i
va dirigit a gent de Gurb de 50 anys o més.
El preu total és de 445 euros i inclou totes les despeses:
viatge en avió, 4 nits d’hotel de tres o quatre estrelles
amb pensió completa, guia acompanyant, assegurança i
bus gran turisme per a totes les excursions.
Durant l’itinerari es visitarà Praga, el seu castell,
l’església de Loreto, la catedral de Sant Vito, la
ciutat vella, un dia a la llegendària ciutat balneari

La llar d’infants de Gurb, innaugurada l’any 2002

cursos de parvulari i algun de cicle inicial també
estan al límit, la qual cosa fa preveure que molt aviat
s’hauran de desdoblar cursos.
L’objectiu de l’Ajuntament és vetllar perquè Gurb tingui
les places escolars necessàries i per això hem mantingut els primers contactes amb el Departament d’Educació i valorem el resultat com a molt satisfactori.
Referent a la llar d’infants ja podem presentar el
projecte i quan tinguem el vist-i-plau, l’Ajuntament
podrà iniciar les obres, les quals seran finançades pel
Departament d’Educació amb un màxim de 5.000 €
per a cada nova plaça.
Respecte a l’escola, hem sol·licitat que l’ampliació
també la pugui fer directament l’Ajuntament, amb els
seus tècnics, i mitjançant un conveni amb el Departament d’Educació, tal com es va fer quan es va construir i que va ser un èxit en tots els sentits, tant en la
construcció, els terminis d’execució, el disseny o la
funcionalitat, entre d’altres.

de Karlovy Vary, a l’Oest de Bohèmia, ciutat d’aigües termals amb magnífics edificis del segle XIX
amb bells jardins. A Detenice es visitarà una típica
cerveseria d’origen medieval i un dels cèlebres i
encantadors castells de Bohèmia.

GURB APROVA
EL PRESSUPOST
PER A L’ANY 2006
En l’últim Ple de l’Ajuntament de l’any passat es va
aprovar el pressupost municipal corresponent a l’any
2006. Es va aprovar per unanimitat i puja a 3,5 M€
dels quals 1,74 corresponen a ingressos i despeses
corrents i la resta, 1,76, a inversions.
Pel que fa a les despeses corrents, les principals
partides corresponen a les despeses de personal,
de manteniment d’edificis públics com l’escola,
la llar d’infants, el pavelló, l’Ajuntament i els serveis
de manteniment de l’enllumenat públic, manteniment de camins rurals, manteniment dels carrers i
espais públics, la neteja viària, el mobiliari urbà, la
recollida de residus, el manteniment del clavegueram i altres.
També hi ha diverses partides destinades a subvencionar totes les activitats culturals, esportives i
socials.
Pel que fa a les inversions, les principals obres són
la construcció del Consultori mèdic, el Casal per a
la gent gran i la Sala de Cultura i altres espais
polivalents. També s’ha previst la construcció d’un
magatzem municipal, la reforma de la plaça de
l’Esperança, l’adequació de la zona d’aparcament
situada entre l’Ajuntament i la via del tren, la
compra del mobiliari per a l’Ajuntament i la substitució del vehicle municipal.

TAXES I IMPOSTOS
PER A L’ANY 2006
Les ordenances aprovades per aquest any 2006 preveuen un increment del 3% de mitjana en el conjunt
d’impostos i taxes que pagarem. Concretament,
l’increment és del 2,6% en l’Impost sobre vehicles,
del 5% en l’impost sobre béns immobles urbans –el 2%
l’augmenta l’Estat i la resta l’Ajuntament– i del 15% en
la taxa sobre recollida de deixalles. Les tarifes dels
altres impostos i taxes es mantenen invariables.
Referent a l’augment de la taxa per la recollida de
deixalles cal precisar que, en part, respon al cànon que
s’ha de pagar a la Generalitat en concepte de tractament i d’eliminació de residus i pel cost de l’ampliació
de l’abocador d’Orís que paguem entre els ajuntaments
usuaris. Malgrat l’augment de la tarifa, el cost del
servei és superior a l’import que es recapta per aquesta
taxa i, per tant, continua essent un servei deficitari. La
taxa que paguem és només en concepte de recollida i
tractament de residus urbans, és a dir, la matèria
orgànica, el paper, el cartró, el vidre i el plàstic. Les
despeses en concepte de recollida de gespa i neteja de
carrers van a càrrec del pressupost de l’Ajuntament.
L’import d’aquesta taxa és de 90 € per cada habitatge de la zona urbana i de 57 € pels habitatges
situats a la zona rural. Tot i que Gurb és un municipi
molt dispers –i això també és un factor que fa que el
cost de la recollida sigui superior–, aquesta tarifa és
inferior a la que paguen els ciutadans dels municipis
amb un nombre d’habitants semblant al nostre. Amb
tot, Gurb continua essent un municipi amb una
pressió fiscal de les més baixes.
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CALENDARI FISCAL
EL

PERÍODE DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS I DE LES TAXES APROVAT PER AL

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Impost sobre béns immobles urbans
• Taxa sobre recollida d’escombraries
• Impost sobre activitats econòmiques
• Impost sobre béns immobles rústics

2006

ÉS EL SEGÜENT :

Del 3 de març al 3 de maig
Del 31 de març al 2 de juny
Del 31 de març al 2 de juny
De l’1 de setembre al 3 de novembre
De l’1 de setembre al 3 de novembre

Si encara no teniu domiciliat el pagament, el podreu fer dins els terminis establerts a qualsevol de les
entitats bancàries que consten a l’avís que rebreu. També es pot realitzar a través d’Internet, a l’adreça
http://ortg.diba.es amb targeta de crèdit o amb càrrec al compte bancari.

RECOLLIDA
SELECTIVA
DE GESPA A PARTIR
DEL 18 D’ABRIL
El dia 18 d’abril es reprèn la recollida
setmanal de gespa a la zona urbana.
Aquest servei es va iniciar l’estiu
passat, el qual, tot i ser molt calorós
i sec, va permetre recollir més de 35
tones de gespa i matèria orgànica.
Des de l’Ajuntament valorem l’experiència de forma positiva i creiem
que ha tingut molt bona acceptació i, alhora, la gran
majoria d’usuaris han actuat de manera molt responsable.
Aquest servei s’allargarà del 18 d’abril i fins al 31
d’octubre. La recollida serà igualment cada dilluns o
el dimarts en el supòsit que sigui festiu.

PLA DE CAMINS
El Consell Comarcal d’Osona ha elaborat el Pla de
Camins de la comarca que portarà a terme durant els
propers anys i, com que el finançament prové en un
100% de subvencions de la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona, s’anirà desenvolupant
d’acord amb el pressupost que hi assignin cada any.
En aquest Pla es consideren actuacions preferents els
camins rurals que enllacen nuclis diferents de població o
que faciliten la comunicació entre les vies ja existents.
Si bé en aquests moments no tenim un calendari
previst d’execució, considerem molt important que
Gurb hi tingui previstes quatre actuacions, la qual
cosa pressuposa que tard o d’hora s’executaran i
representaran una millora important.
Les quatre actuacions que preveu el Pla de Camins del
Consell Comarcal són:
• El camí que va de la carretera de Prats a Sant Julià
de Sassorba i continua fins a Sant Bartomeu del Grau,
que té 4,950 kms.
• El camí anomenat Ronda de Gurb, que va de la
carretera de Roda (Creu de Codines) fins a la carretera de Sant Bartomeu (l’Argila) i passa pel Pladelasala,
Granollers de la Plana, travessa la carretera de

RECOLLIDA DE PILES
I FLUORESCENTS
USATS
Des de l’any passat, l’Agència Catalana de
Residus retorna una part del cànon que paguen
els ajuntaments en funció de la quantitat de
piles i fluorescents recollits al municipi.
Aprofitant això, i sense perdre de vista que
l’objectiu principal és el d’optimitzar la gestió dels
residus generats, volem recordar-vos que les piles
i els fluorescents deteriorats es poden portar a
l’Ajuntament, on trobareu els contenidors previstos. També es poden portar a la deixalleria, però
en aquest cas no compten pel retorn del cànon i
en sortim menys beneficiats. El que mai no hem
de fer és dipositar-los als contenidors de brossa
perquè, a més de no ser reciclables, són productes
molt contaminants. Una vegada més, moltes
gràcies per la vostra col·laboració.

Manlleu, la C-17 i surt a la carretera de Sant
Bartomeu, que té 8,555 kms.
• El camí de Palau, que va des de Manlleu fins a
l’ermita de Palau, que en terme de Gurb té una
longitud d’1 km.
• El camí de Malars, que enllaça Manlleu i Roda
passant per la colònia Malars, que té, al seu pas per
Gurb, una longitud d’1 km.
Tot i que alguns d’aquests camins ja tenen trams
asfaltats, l’actuació consisteix en la millora dels trams
ja consolidats i l’execució de la resta. Aquest any
2006 està prevista l’execució de part de l’anomenada
Ronda de Gurb, concretament el tram que va de la
carretera de Roda fins al pont del Pladelasala.

EL 30 D’ABRIL
ACABA EL TERMINI
PER PARTICIPAR
EN EL XVIII
CONCURS LITERARI
Enguany s’arriba a la XVIII edició del «Concurs
literari Ajuntament de Gurb» que convoca la
Regidoria de Cultura, Habitatge i Joventut. Les
bases del certamen estableixen cinc categories en
les que hi poden participar persones d’entre 8 i 30
anys i, en conjunt, es repartiran premis per valor
de 1.500 €.
Tots aquells que tingueu interès a participar-hi
teniu temps fins al dia 30 d’abril de 2006 per
fer-nos arribar els vostres treballs. Si voleu més
informació de les bases, podeu consultar-les
a la web o sol·licitar-les a l’adreça electrònica
gurb@diba.es.

OBRES SECTOR
DE CA LA MANELA
Les obres d’urbanització de ca la Manela avancen
ràpidament. Aquestes obres representaran una
millora tant per les vies de comunicació de la zona
com per l’entorn, perquè tindrà continuïtat amb el
polígon Mas Galí i amb Vic. Des del mes de març
s’ha reobert al trànsit la carretera de Sant Hipòlit.
L’empresa que en la subhasta en va ser l’adjudicatària
és Building Factory SA. Aquestes obres són a càrrec
dels propietaris i per a la rotonda de la carretera de
Sant Hipòlit s’ha obtingut una subvenció de la Generalitat i una de la Diputació de Barcelona.

MANTENIMENT
DE CAMINS
RURALS
Com cada any, us recordem que l’Ajuntament subministra grava gratuïtament per a la conservació i
millora dels camins rurals del municipi. També es
subvenciona amb la quantitat de 2,70 euros/m2
l’asfaltatge de camins sempre que es compleixin les
condicions de qualitat establertes pels serveis tècnics
municipals.
És important que procurem fer un bon manteniment
dels camins per assegurar una xarxa endreçada de vies
que és de gran utilitat per a tots els veïns de Gurb.

L’EQUIP DE
SERVEIS SOCIALS
El Consorci d’Osona de Serveis Socials està format
per nou municipis de la comarca que comparteixen
el mateix equip de serveis socials; entre aquests
municipis hi trobem Gurb. Aquest equip el formen
cinc professionals: dues treballadores socials, una
educadora social, una treballadora familiar i un
orientador laboral.
L’objectiu de l’equip és aconseguir que els drets
socials siguin reconeguts i estiguin garantits per a
tothom. Una de les principals funcions de l’equip de
serveis socials és detectar i prevenir necessitats,
dificultats i/o situacions de risc o exclusió social.
L’equip intervé en l’àmbit individual, familiar,
grupal i/o comunitari. Els diferents professionals
elaboren conjuntament i coordinadament els plans
de treball a portar a terme i es coordinen amb altres
serveis i recursos de la zona del Consorci i de la
comarca d’Osona.

CÀNON SOBRE
L’AIGUA
Us volem recordar que totes les explotacions
ramaderes que disposin de la Llicència Ambiental
poden sol·licitar a l’Ajuntament, si no ho han fet,
l’exempció del cànon sobre l’aigua per a ús agrícola
i ramader que es paga a l’Agència Catalana de
l’Aigua.

AJUTS DEL
DEPARTAMENT
DE BENESTAR
I FAMÍLIA DE LA
GENERALITAT
DE CATALUNYA
Cada any el Departament obre la convocatòria dels
diversos ajuts destinats a diferents col·lectius.
GENT GRAN:
• Programa d’ajuts a l’acolliment residencial, centre
de dia i habitatge tutelat per a gent gran.
• Programa d’ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència.
• Programa d’estades temporals per a gent gran
discapacitada.
El termini de presentació de sol·licituds: des del 15 de
febrer fins al 30 de novembre de 2006.
PERSONES AMB DISMINUCIÓ (PUA):
• Ajuts per a serveis: termini de presentació de
sol·licituds fins al 29 de desembre de 2006.
• Ajuts per a mobilitat i transport. Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de juny de 2006.
• Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació.
Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de
juny de 2006.

SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA
Aquest és un servei promogut per la Diputació
de Barcelona. Amb caràcter prioritari ho poden
sol·licitar les persones més grans de 80 anys que
viuen soles i les persones menors de 80 anys en
situació de dependència, de risc per malaltia
o amb discapacitat.
La Teleassistència garanteix un aparell fàcil d’utilitzar
que està connectat a una central d’alarmes les 24
hores del dia durant els 365 dies de
l’any i en fa l’atenció un equip
de professionals qualificats i
d’intervenció en cas d’emergència.
El cost del servei: la Diputació
de Barcelona, conjuntament amb el municipi de Gurb,
garanteix la gratuïtat del cost de servei, fent així un
pas endavant per arribar a tothom en la prestació del
servei i millorar la qualitat de vida de les persones en
situació de dependència i donar un clar suport a les
famílies cuidadores del municipi.
Per a més informació podeu trucar a
l’Ajuntament o directament a l’equip de
serveis socials (tel. 93 889 18 61).
També podeu consultar a l’Oficina de
Benestar i Família de Vic (Rambla de
l’Hospital, 15) o la web del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat
(www.gencat.cat/benestar).

CURS PER A
LA MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS
El proper mes de maig es realitzarà un curs sobre
manipulació d’aliments. Està destinat a tota la
gent del municipi que per la seva activitat
laboral necessiti el certificat de manipulació
d’aliments o la seva renovació.
El curs l’impartirà el veterinari municipal i es
realitzarà a les dependències de l’Ajuntament. Les
persones que hi participin obtindran el certificat
corresponent.
Podeu sol·licitar més informació a l’Ajuntament.

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

@

Recordeu que podeu fer arribar els vostres
suggeriments o preocupacions via Internet a l’adreça
www.gurb.net o per qualsevol altre mitjà
que considereu adient.

www.gurb.net

PLA PER A CONSTRUIR
16 HABITATGES PROTEGITS
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge,
l’Ajuntament està elaborant un pla per a la construcció de 16 cases en règim d’habitatges protegits que
permetin que puguin quedar-se a viure al municipi
aquelles persones que hi resideixen des de fa anys.

Aquesta serà la primera actuació de l’Ajuntament en
matèria d’habitatge i va destinada als gurbetans i
gurbetanes que reuneixin totes les condicions que
requereix el decret de la Generalitat sobre el dret a
l’habitatge.

Les cases, que es faran amb una gran qualitat, es
construiran en una parcel·la propietat de l’Ajuntament situada a l’avinguda d’Osona, a Osona Parc,
entre la zona verda del darrere de Casa Tarradellas i el
Serrat de Prixana. En total seran quatre grups de
cases, amb 4 habitatges cadascun.

Per explicar-ho detalladament, es van realitzar dues
reunions informatives els dies 22 i 24 de març,
durant les quals es va explicar l’actuació i es va
lliurar la informació necessària als possibles interessats. Podreu trobar tota la informació i les bases a
www.gurb.net.

Els 16 habitatges que es construïran
tenen 90 m2 útils i 25 m2 més de
garatge. És la primera actuació que fa
l’Ajuntament per facilitar que tothom
que és de Gurb pugui quedar-se a viure
al municipi

ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
L’Ajuntament està redactant el Pla d’Accessibilitat Municipal. L’objectiu és
la definició, la identificació i l’estudi de la situació actual de tota la via
pública municipal. Un cop establert l’àmbit d’actuació caldrà definir les
tasques que s’han de realitzar per adaptar el municipi al codi d’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques que hi ha en alguns indrets.
Un cop redactat i aprovat aquest pla es faran les actuacions necessàries
perquè tothom pugui accedir als llocs públics sense dificultat.

AJUNTAMENT DE GURB

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 hores - Telèfon: 93 886 01 66 - Adreça electrònica: gurb@diba.es

