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Ajuntament de Gurb

La Diputació de Barcelona està redactant el Projecte
d'urbanització de la carretera de Sant Bartomeu. El
passat desembre va presentar un avantprojecte que
preveu la remodelació de tot el tram, des de l'Ajuntament
fins al Pavelló, executable en diverses fases. Com recor-
dareu, l'Ajuntament va acceptar la cessió de la carretera
del tram que va des de l'Ajuntament fins a la primera
rotonda de l'Eix.

Atesa la complexitat del projecte, l'Ajuntament va
demanar unes modificacions puntuals abans de fer el
projecte definitiu, que es presentarà a tots els propietaris
afectats i a tots els veïns.

El projecte, com ja vam informar en l'anterior butlletí,
preveu unes voreres amples, amb arbres, enllumenat,
carril bici en un lateral, aparcaments en determinades
zones i punts de recollida de deixalles.

Aquestes obres representaran una millora molt important,
ja que la carretera de Sant Bartomeu serà la via principal
del municipi i en el seu entorn s'anirà consolidant el
nucli urbà, amb una nova plaça a la urbanització de Ca
l'Arqués i l'accés al recinte de l'Esperança serà més fàcil.

Concretament la primera fase consistirà en la urbanit-
zació i millora del tram que va des de la rotonda de
l'Esperança (Ajuntament) fins a Can Violi (de la qual ja
hi una part finalitzada), és a dir, el lateral dret de la
carretera de Sant Bartomeu; i pel lateral esquerre es
mantindrà i millorarà el carril bici fins al Pavelló i és
remodelaran únicament les zones urbanitzades, les de
davant els carrers Colon, de Sant Jordi i de Sant Roc, i
el tram que va des del carrer de Ginebrar (L'Armengol)

EL PROJECTE DE REFORMA DE LA
CARRETERA DE SANT BARTOMEU AVANÇA
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fins al carrer del Canigó, amb tots els serveis
d'enllumenat, clavegueram, telèfon, gas, etc.

El projecte preveu que la carretera es converteixi en un
carrer. En algun punt es desplaça un metre a la dreta i
en algun altre a l'esquerra, i fa algunes ziga-zagues
amb l'objectiu d'evitar-hi la velocitat. Aquests desvia-
ments, a efectes òptics, gairebé no es perceben, però
provoquen la reducció de la velocitat i alhora fan més
fàcil adaptar la urbanització a la realitat actual. També
preveu més de 10 passos per a vianants i on actualment
hi ha el semàfor (que s'elimina) la carretera estarà una
mica aixecada també per evitar la velocitat a la cruïlla
entre el carrer del Castell i la plaça de l'Amistat que
serà més ampla.

El projecte no preveu afectar cap habitatge dels que hi
ha ja que la  major part del tram té una amplada consi-
derable, s'adapta a la situació actual i només en algun
punt molt concret afectarà una part de jardins privats.

Quant al finançament de les obres, la Diputació fa una
aportació d'1.770.000 euros i la Generalitat 148.000
euros mitjançant el PUOSC (Pla d'obres i serveis). Aquestes
subvencions serviran per finançar les obres dels trams
ja urbanitzats, la resta està previst que vagin a càrrec
dels propietaris dels plans parcials pendents d'urbanitzar
en el moment que s'executin les obres d'urbanització.

El cost del projecte i la direcció, valorats en 170.000
euros, també van a càrrec de la Diputació de Barcelona.

Quan l'Ajuntament disposi del projecte definitiu i del
cost més aproximat de les obres decidirà si s'executen
més o menys trams; en qualsevol cas, però, serà en els
propers mesos i s'informarà a tots els interessats.

Carretera de Sant Bartomeu davant de Can Serra

Zona de La Ronda darrera el Serrat de Prixana que comunica
amb la carretera de Sant Bartomeu.



LA GENERALITAT AUTORITZA
L'INSTITUT DE SECUNDÀRIA

En
senyament

En el Ple del passat mes de setembre l'Ajuntament, a petició
de la Generalitat,  va acordar cedir al Departament d'Educació
una parcel·la d'equipaments a la zona del Soler (al costat de
la zona esportiva de Vic) totalment urbanitzada i amb tots
els serveis. És de fàcil accés, i hi ha espai suficient tant per
a la ubicació dels edificis com per a aparcament i està situat
al costat d'una àmplia zona verda.

L'Ajuntament va iniciar les negociacions sobre l'Institut fa
tres anys i amb bona predisposició per part del Departament,
però sense més concreció. Ha estat en l'últim any que s'han
intensificat les negociacions juntament amb els altres ajun-
taments i el Departament, fins el punt que es va acordar que
mentre no es construís el nou edifici a la parcel·la recentment
cedida s'iniciarien les classes a les antigues Escoles, on calia
fer-hi algunes reformes de les quals en pagarien un 50% la
Generalitat i l'altre 50% els tres municipis, proporcionalment
al nombre d'habitants. Finalment, però, tècnics de la Generalitat
van desestimar les obres, ja que eren una inversió massa
elevada per poc temps.

Des del Departament han comunicat l'autorització als alcaldes
dels tres ajuntaments i als equips directius de les respectives
escoles de primària, amb la condició que per fer efectiva
l'obertura hi ha d'haver un mínim de matrícula d'alumnes
dels tres municipis; en cas contrari es posposaria l'obertura
fins d'aquí dos cursos.

El passat mes de desembre el Departament d'Educació va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOG) l'oferta educativa
del nou centre de Gurb (SES Gurb 08068380), el qual s'ubicarà a la zona prevista del Soler en aules prefabricades fins que
es construeixi el nou edifici. Després d'intenses negociacions amb el Departament d'Educació, és molt possible que Gurb
tingui un SES Secció Ensenyament de Secundària (ESO) que també serà per a alumnes de Sant Bartomeu del Grau i de Santa
Eulàlia de Riuprimer.

Parcel·la del Soler on està prevista la construcció de l’Institut.

Estem satisfets amb la decisió del Departament de concedir l'obertura de l'Institut i l'Ajuntament farà els possibles perquè
això sigui una realitat, entenent que és un pas molt important per Gurb i per als seus estudiants; per ara i pel futur. Amb
tot, cal tenir en compte que és una competència exclusiva de la Generalitat.



LA URBANITZACIÓ
DE MARTINENCS
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Properament sortirà a concurs les obres d'urbanització de
Martinencs. Com bé sabeu, la urbanització de Martinencs és
l'última del municipi que resta per ordenar i actualment
encara no disposa de xarxa de clavegueram, enllumenat públic
adequat i de carrers urbanitzats.

Estava previst que aquestes obres comencessin a finals de
l'any passat però, no ha estat possible per la complexitat de
la reparcel·lació a la que s'han presentat diverses al·legacions.

Durant els últims mesos s'han estudiat totes les al·legacions
i els recursos interposats. La reparcel·lació s'ha adaptat a la
nova Llei que beneficia a les urbanitzacions d'aquestes
característiques, és a dir, urbanitzacions en les quals es va
edificar sobre parcel·les quan encara no s'havia fet la urbani-
tzació, ni les corresponents cessions de vials, de zones verdes
i d'equipaments, circumstància que actualment no es pot
donar en les noves urbanitzacions. Amb l'aplicació de la nova
Llei s'ha aconseguit que els costos a repercutir entre els
diferents propietaris fossin sensiblement inferiors.

L'Ajuntament, a part dels 200.000 euros que hi aporta mit-
jançant una subvenció del PUOSC (Pla d'Obres de la Genera-
litat), també hi destinarà l'import corresponent al 10%
d'aprofitament mig (cessió obligatòria que qualsevol urbani-
tzació ha de cedir a l'Ajuntament).

D'acord amb la tendència actual, provocada per la crisi, és
molt provable que en l'adjudicació de les obres hi hagi una
baixa considerable (que es puguin executar per un import
inferior al previst). Tot sumat: nova Llei, aportació de
l'Ajuntament (PUOSC), aportació de l'Ajuntament (10%) i
possible baixa en l'adjudicació de l'obra pública, farà que
l'import que hagin d'aportar els propietaris sigui sensiblement
inferior al previst inicialment.



ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2010

Hisenda

CALENDARI FISCAL 2010
Hisenda

En el Ple del passat mes de novembre es va acordar congelar
tots els impostos i taxes que l'Ajuntament té previst recaptar
durant el 2010. El fet de no aplicar cap increment és per dos
motius: el primer per ser conseqüents amb la situació de crisi
generalitzada que estem patint; el segon perquè l'IPC interanual
ha augmentat poc.

Concepte Increment

Impost sobre béns immobles urbans IBI 0,00 %

Impost sobre activitats econòmiques IAE 0,00 %

Impost sobre vehicles de tracció 0,00 %
mecànica IVTM

Impost sobre construccions 0,00 %

Taxa de recollida de deixalles domiciliàries 0,00 %

Taxa de recollida de deixalles industrials 0,00 %

Taxa per al manteniment i conservació 0,00 %
cementiris (12 euros/any)

Respecte a l'IBI, el principal impost, l'Estat preveu un augment
del valor cadastral de l'1%.

Referent a la taxa per recollida de deixalles, aquesta continua
essent deficitària pel 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. També aquest any s'incrementa la despese
atès el nou servei de recollida i tractament de matèria orgànica.

L'import que correspon  pagar és de 101 euros cada habitatge
de la zona urbana i 64 euros els habitatges situats en zona
rural igual que el 2009. Amb tot, Gurb continua essent un
municipi amb una pressió fiscal de les més baixes.

GURB APROVA EL PRESSUPOST PER A L'ANY 2010
Hisenda

En el Ple de l'Ajuntament del passat 11 de desembre es va aprovar el Pressupost municipal corresponent a l'any 2010. El
pressupost és de 6.457.501 euros, dels quals 2.417.500 euros, corresponen al pressupost ordinari i la resta, 4.040.001 euros,
al d'inversions.

PRESSUPOST 2010

PREVISIÓ  INGRESSOS euros PREVISIÓ DESPESES euros

I Impostos directes 1.108.000 I Despeses de personal 529.000

II Impostos indirectes 100.000 II Desp. corrents i  serveis 1.395.700

III Taxes i altres ingressos 2.513.500 III Despeses financeres 9.000

IV Transferències corrents 721.000 IV Transferències corrents 356.800

V Ingressos patrimonials 45.000 VI Inversions reals 4.040.001

VII Transferències capital 1.970.001 IX Passius financers 127.000

TOTAL 6.457.501 TOTAL 6.457.501

Pel que fa a les inversions, destaca la previsió de 2.000.000 d’euros per a les obres d'urbanització del sector Martinencs, 1.770.000
euros per a la urbanització de la carretera de Sant Bartomeu, una partida per obres de millora a diferents carrers del polígon
Mas Galí i una partida oberta per asfaltar el camí que va de Sant Julià de Sassorba fins a la carretera de Sant Bartomeu.

En el pressupost ordinari s'ha
tingut en compte l'actual situació
de crisi general i s'ha procurat
mantenir tots els serveis però
amb una contenció de la despesa,
tant pel que fa a les despeses de
serveis com les de personal que
són les mateixes que l'any passat,
sense cap increment ni de cost
ni de plantilla.

El període de cobrament dels impostos i de les taxes aprovat
per al 2010 és el següent:

Impost sobre vehicles tracció mecànica
De l'1 de febrer al 1 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans
De l'1 d'abril al 3 de juny

Taxa sobre recollida escombraries
De l'1 d'abril al 3 de juny

Taxa pel manteniment del cementiri
De l'1 d'abril al 3 de juny

Impost sobre activitats econòmiques
Del 3 de setembre al 4 de novembre

Impost sobre béns immobles rústica
Del 3 de setembre al 4 de novembre

Si no teniu domiciliat el pagament, ho podreu fer dins els
terminis  establerts a qualsevol de les entitats bancàries que
 figuren en l'avís que rebreu. Recordeu però, que el fet de no
haver rebut l'avís de pagament per la causa que sigui, no
eximeix de l'obligació del pagament dins aquest termini. Per
això, des de l'Ajuntament us recomanem que domicilieu el
pagament.

També es pot fer el pagament mitjançant Internet a l'adreça
http://orgt.diba.cat amb targeta de crèdit o directament en
compte bancari.

Per a la resta d'impostos i taxes com les llicències urbanístiques,
l'impost sobre plusvàlua, la taxa per a obertura d'establiments
i altres, que només s'han de pagar quan es sol·licita o esdevé
l'obligació de tributar, el període de pagament s'especifica en
la notificació individualitzada o en l'autoliquidació, si s'escau.



NOU FONS ESTATAL
D'INVERSIONS LOCALS

Com ja vam informar, del Fons Estatal d'Inversions Locals de
l'any 2009 l'Ajuntament de Gurb va obtenir 415.000 euros
que es podien destinar a tot tipus d'obres municipals. En
aquest cas es van anar a dos projectes ja finalitzats: el
magatzem de la brigada municipal i l'ampliació de la zona
esportiva amb  nous vestidors al camp de futbol, un local
social i el bar.

Ara s'ha obert una nova convocatòria per al 2010, en aquesta
ocasió l'import és inferior a l'anterior i a Gurb ens pertoquen
260.000 euros. Els projectes que es poden presentar són més
limitats i han de ser per a la implantació de noves tecnologies;
per a la promoció econòmica; per a la instal·lació d'energies
renovables o projectes relacionats amb l'atenció a les persones
(Benestar Social)

En aquesta ocasió l'Ajuntament ha presentat dos projectes: un
per a rehabilitar la “Quadra Gran” per ubicar-hi un centre de
dia per a gent gran on s'hi destinaria el 80% de la subvenció i
l'altre per a col·locar plaques solars tèrmiques a la zona esportiva
per escalfar l'aigua de les dutxes del pavelló i dels vestidors del
camp de futbol amb un pressupost del 20% restant.
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EL MAGATZEM MUNICIPALO
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Ja han finalitzat les obres que han costat 247.000 euros
finançats pel Fons Estatal excepte el projecte i la remodelació
de l'entorn que han anat a càrrec de fons de l'Ajuntament.

Té una superfície de 285 m2 de planta i un entresolat de 135
m2, que es distribuiran en diferents departaments per a
magatzem i arxiu per a l'Ajuntament i, si cal, també per a
entitats.  És de fàcil accés, amb portes grans a l'entrada i a
la sortida al davant i al darrera que permeten poder carregar
i descarregar sense necessitat de maniobrar. Està ubicat al
polígon Mas Galí.

També han finalitzat les obres, amb un cost de 235.000
euros finançat integrament pel Fons Estatal, excepte el
projecte.

Als vestidors ha instal·lat una nova caldera que dóna servei
als dos equipaments (local i visitants).

El local social, construït damunt els vestidors és per a la
Junta del futbol. Té una superfície de 30 m2 i està situat
al costat del bar.

El bar, de 60 m2, disposa de grans finestres per tal que en
dies de fred es pugui veure el futbol des de dins. S'ha
adjudicat la concessió per a 8 anys prorrogables d'any en
any i l'adjudicatari ha finalitzat les obres de l'interior i
assumit el cost de tot el mobiliari. Entre les clàusules per
a la concessió cal destacar que el bar romandrà obert
pràcticament sempre que hi hagi activitats, tant en el
camp de futbol com en el pavelló esportiu.

ELS NOUS VESTIDORS,
EL BAR I EL LOCAL SOCIAL

Esports

Nous vestidors, bar i local social.

Nou magatzem municipal.



Amb el nou Fons Estatal d'Inversió Municipal, l'Ajuntament
ha acordat destinar-ne el 80%  a la rehabilitació de la “Quadra
Gran” per ubicar-hi un Centre de Dia. Aquest edifici, situat
en el recinte de l'Esperança, entre el Casal de la gent gran i
el Teatre, té una superfície de 110 m2 i fins fa poc s'utilitzava
de magatzem i està força deteriorat. La reforma serà integral
i en consonància amb tot el recinte de l'Esperança. Es reha-
bilitarà tota l'estructura i s'hi faran les obertures que antiga-
ment hi havia, tot conservant-ne l'estructura actual.

“La Quadra Gran” Edifici que es reabilitarà per a fer un Centre de Dia.

GURB TINDRÀ UN CENTRE DE DIA
PER A LA GENT GRAN

B
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Aquest mes de gener els tècnics de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona han començat els treballs per
al a realització del Mapa de Patrimoni Cultural. Es calcula que els treballs duraran mig any.

El mapa de patrimoni és un inventari que té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural
de Gurb (ponts, monuments, edificis, llegendes, festes, tradicions, paisatges, etc.), i la seva valoració. Això ha de permetre
l'establiment de mesures per la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

És previst visitar els llocs d'interès del municipi i es convida a tothom a fer aportacions per a la seva elaboració.

GURB TINDRÀ UN MAPA
DE PATRIMONI CULTURAL

Cultura

A l'interior es faran els compartiments per encabir-hi el Centre
de Dia amb la previsió que si en un futur, per motius de
demanda, es trasllada als nous equipaments previstos a la
zona de Ca l'Arqués, l'edifici pugui ser un espai plurifuncional.
En un principi, la capacitat serà per a 10-15 places. Aquest
nou equipament representarà un pas més en el benestar de
les persones.



Amb el 20% de la subvenció del Fons
Estatal es col·locaran plaques solars
tèrmiques a la zona esportiva amb
l'objectiu d'escalfar l'aigua de les dutxes
dels vestidors del camp de futbol i també
les del Pavelló.

Aquesta actuació, representarà un estalvi
energètic per a l'Ajuntament i alhora
una contribució en la preservació del
medi ambient.

ES COL.LOCARAN PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES A
LA ZONA ESPORTIVA
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L'última activitat va ser el ja tradicional Concert de Nadal que aquest any va comptar amb l'actuació de la Nova Euterpe, un
cor d'homes que actuen cantant sense cap acompanyament instrumental. Van interpretar cançons tradicionals del nostre país,
sempre amb bona veu, una acurada explicació i una bona dosi d'humor que va deixar el públic satisfet. Properament està
previst un cicle de conferències, la primera ja per aquest més de gener a càrrec del geòleg David Serrat i la següent pel febrer
a càrrec de la historiadora Montserrat de Rocafiguera.
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EL CASAL DE LA GENT GRAN

Recital de la Nova Euterpe.

Fa poc més de dos anys que el Casal de la Gent Gran de Gurb va
obrir les portes. Han estat dos anys plens d'activitats de tot tipus,
des de tallers, conferències, viatges, festes, excursions, etc.



Properament la Diputació, mitjançant l'Oficina Tècnica de
Turisme, senyalitzarà els dos senders del terme de Gurb que
podeu veure al plànol adjunt.

Un s'anomena sender local de Granollers de la Plana, amb una
llargada de 14,7 km. i el seu recorregut és: Zona esportiva,
Mare de Déu de Palau, El Serradal, La Pineda Vella, Chocovic
i Zona esportiva. I l'altre, sender local de Santa Perpètua, amb
una llargada de 15 km i el seu recorregut és: Zona esportiva,
font de Cases d'Avall, Cap del Pla, la Teularia de Serramitja,
Ermita de Santa Perpètua, Serramitja, Cap del Pla i Zona
esportiva.

Quan estiguin senyalitzats se'n farà difusió i també es col·locaran
dos rètols indicatius de tot el municipi, un al Pavelló i l'altre a
l'Hostal Nou, a la carretera de Prats. En els rètols, en una cara
hi haurà el plànol del municipi amb els itineraris i en l'altra la
zona urbana, amb la relació i els telèfons d'interès de serveis,
comerços, bars i restaurants.

GURB TINDRÀ DOS NOUS
SENDERS SENYALITZATS
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L'Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat poder
tenir dues llicències de taxi al municipi. Per raons
de població la Generalitat en va concedir una.
Es va treure a concurs i es va adjudicar al senyor
Ramon Verdaguer que ja compta amb una llarga
experiència. Tothom de Gurb, tant a títol parti-
cular com les empreses podeu utilitzar aquest
nou Servei. Si en el moment de sol·licitar el servei
no està disponible, automàticament es deriva
en un altre taxi.

GURB JA TÉ ADJUDICADA
UNA LLICÈNCIA DE TAXI

G

overnació



S'ha construït un nou parc infantil a la urbanització del Soler,
s'han remodelat i ampliat els de la plaça de l'Amistat i el del
carrer Diagonal i s'ha construït una sorrera davant la llar
d'infants.

Gurb ha fet un pas important en equipaments públics destinats
als més petits, repartits per totes les zones urbanes: Serrabonica,
carrer de Sant Roc, davant de les Escoles, plaça de l'Amistat,
el Soler, carrer Diagonal.

EL PUNT D'INFORMACIÓ
JUVENIL “EL FEMER”

Cultura

Podeu obtenir informació de totes les activitats del PIJ
a la web de l'Ajuntament o al facebook del Femer i a
puntjove@gurb.net

De les últimes activitats cal destacar la IX Trobada de
delegats/des d'Osona, un projecte de participació i dina-
mització juvenil dins el marc dels centres educatius de
secundària que cada any s'organitza des d'un ajuntament
diferent. Va ser el 6 de novembre i hi van participar 105
representats de delegats/ades de diverses escoles, 19
professors/ores de centres d'ensenyament i 13 tèc-
nics/tècniques.

Va ser una jornada plena d'activitats culturals i formatives.
Gurb va liderar la trobada i va cedir tots els espais necessaris
per a l'ocasió amb un gran èxit de coordinació. Aquesta
activitat ha estat subvencionada per la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal.

Entre d'altres activitats, ja s'està preparant el III Raid
d'aventura pel proper 9 de maig. Una activitat orientada
a fomentar la participació conjunta i que en les dues
anteriors edicions va tenir una gran acceptació. Es tracta
d'una jornada plena d'activitats tant diverses com: la Pista
Americana; el Paintball; l'escalada en caixes; les carreres;
el burro mecànic, etc.

MILLORES EN ELS
PARCS INFANTILS

G

overnació

Parc infantil plaça de l’Amistat.

Parc infantil El Soler.

Trobada de delegats/ades.

Desprès d'un any d'intensa activitat en la creació del Punt Jove de Gurb, incloure'l a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació
Juvenil, la constitució del Consell de Joves de Gurb i l'organització de nombroses activitats, la Marta Molist, per motius personals,
el passat setembre va deixar la direcció tècnica. L'ha substituïda Pilar Vallmitjana que compta amb l'experiència en d'altres
PIJ de la comarca. Donem les gràcies tant a la Marta com a la Pilar; la primera per la gran tasca que ha realitzat i a la segona
per la il·lusió amb què ha continuat l'activitat ja iniciada. Actualment el PIJ de Gurb ja compta amb més de 150 persones
usuàries que tenen el carnet i participen de les activitats que es programen i utilitzen els diversos espais del Femer.



Ha finalitzat la primera fase d'ordenació i construcció de diferents punts de recollida de deixalles (la segona fase serà a
les zones que es vagin urbanitzant: Ca l'Arqués, carretera de Sant Bartomeu, Martinencs...) el passat mes de novembre es
va iniciar a la zona urbana i a Serrabonica la recollida d'orgànica. Des de l'Ajuntament volem agrair la gran col·laboració
de tots els gurbetans i gurbetanes, tan pel que fa a l'acceptació de les noves ubicacions, com pel correcte reciclatge de cada
producte, doncs referent a la recollida d'orgànica, en només tres mesos d'implantació ja estem dins la mitjana dels municipis
que fa temps que ho van implantar. Concretament la mitjana és de 240g/persona/dia. També us informem que es va aprovar
una ordenança que va entrar en vigor l'1 de gener, que regula la recollida, el tractament i els productes que es poden deixar
a les diferents àrees de recollida.

L'ordenança preveu que l'Ajuntament podrà sancionar entre 100 i 3.000 euros a aquelles persones que dipositin productes
que no poden anar als contenidors com: runes d'obres, mobles, electrodomèstics, matalassos, pintures, vidres, etc.

El fet que Gurb estigui molt ben comunicat facilita que gent de pas, sovint d'altres municipis, aprofitin per descarregar el
vehicle amb aquests tipus de materials en les àrees de recollida més concorregudes. Això comporta que personal de
l'Ajuntament o de l'empresa de recollida hagi d'anar a recollir-ho expressament i portar-ho a la deixalleria amb el conseqüent
cost econòmic que representa. Per poder sancionar, l'Ajuntament necessita tenir proves de qui ha fet l'abocament no permès.
Aquestes proves poden ser la constatació dels fets des de l'Ajuntament, o la denúncia de qualsevol persona que hagi vist
els fets. Demanem la col·laboració de tothom per evitar aquests tipus d'abocaments. L'Ordenança també preveu sancions
per enganxar cartells, propaganda etc. tant en els contenidors com en els tancaments de fusta.

NOVA ORDENANÇA
PER A LA RECOLLIDA DE DEIXALLESM
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Durant aquest hivern l'ajuntament té previst realitzar treballs de neteja de massa vegetal i forestal en 13 km de camins secundaris
del municipi que, degut al poc ús, s'estaven convertint en intransitables. La majoria d'actuacions són puntuals en trams de
camins, de manera que està previst intervenir en uns 25 camins del terme municipal.

La majoria de les actuacions consistiran en desbroçament de matolls i romagueres que envaeixen el camí. Quan sigui necessari
també s'eliminarà el brancatge que envaeixi l'espai viari. Actuacions d'adequació de la base del camí, només es faran quan
sigui necessari per garantir la transitabilitat de vehicles qualificats, entenent com a tals, tractors, vehicles tot-terreny, o
vehicles de bombers adequats per actuar en zones forestals.

Cal dir que aquestes actuacions són independents de les tasques de manteniment de camins principals i de subministrament
d'àrids als veïns per arreglar camins, que es vénen portant a terme durant els darrers anys i que es continuaran fent igualment.

NETEJA DE CAMINS
SECUNDARIS
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Àrea d’aportació de deixalles.



XXII CONCURS LITERARI
DE GURB

Cultura

Convoca:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb
gurb@diba.cat

Amb la col·laboració de:
Òmnium Cultural
Consell Comarcal d'Osona

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gurb convoca el
XXII Concurs Literari “Ajuntament de Gurb”. S'ofereixen
els següents premis:

Premi “TIRANT LO BLANC”
Al millor text narratiu escrit per un autor d'entre 12 i 15
anys. El premi està dotat amb 250 euros.

Premi “PERE FARRÉS”
Al millor text narratiu escrit per un autor d'entre 16 i 19
anys. El premi està dotat amb 500 euros.

(Enguany s'ha creat aquest premi de narrativa, emblemàtic atès
que es fa en homenatge al filòleg, professor i estudiós de l'obra
de Verdaguer i de Martí i Pol.)

Premi “PERE CALDERS”
Al millor text narrati u escrit per un autor de més de 20 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.

Premi “CARME MORERA I RUSIÑOL”
Als millors poemes escrits.
El premi està dotat amb 500 euros.

JOVES CONCURSANTS:

Premi “OT EL BRUIXOT”
Al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 3r o
4rt de primària. Categoria autor local o alumne del CEIP
Les Escoles: El premi consistirà en un lot de llibres per a
l'autor/a i, opcionalment, un altre per a l'escola si ha
incentivat l'alumne a participar-hi.
Categoria resta de concursants: El premi consistirà en un
lot de llibres per a l'autor/a i, opcionalment, un altre per
a l'escola si ha incentivat l'alumne a participar-hi.

Premi “GIANNI RODARI”
Al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 5è o
6è de primària. Categoria autor local o alumne del CEIP
Les Escoles: El premi consistirà en un lot de llibres per a
l'autor/a i, opcionalment, un altre per a l'escola si ha
incentivat l'alumne a participar-hi. Categoria resta de
concursants: El premi consistirà en un lot de llibres per
a l'autor/a i, opcionalment, un altre per a l'escola si ha
incentivat l'alumne a participar-hi.

(A cada un dels 2 premis per a joves concursants s'haurà d'indicar a la
categoria a la qual s'opta a l'exterior del sobre).

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gurb estableix
les bases del XXII Concurs Literari “Ajuntament de
Gurb”, idèntiques per a tots els premis esmentats:

1. Els treballs que es  presentaran  hauran  de ser inèdits,
escrits en català i no poden haver estat premiats a cap
altre certamen.

2. Els  treballs  s'hauran de presentar per triplicat,
mecanografiats a doble espai, amb la lletra de cos 12 i en
fulls de mida DIN A4. Els que optin al premi “OT El Bruixot”
hauran de ser en forma manuscrita. L'extensió serà de:
> 9 o 10 pàgines: Premis Tirant Lo Blanc, Pere Farrés i
Pere Calders > 4 o 5 pàgines: Premis OT El Bruixot, Gianni
Rodari > Entre 3 i 6 poemes: Premi Carme Morera

3. Les obres es lliuraran dins d'un sobre tancat i anònim
amb el títol de l'obra, un pseudònim i el premi a què
s'opta escrit a la part frontal, el qual inclourà un altre
sobre (plica) amb les dades personals: DNI, nom, cognoms,
adreça postal, adreça electrònica i telèfon. Així mateix
s'haurà d'incloure el treball en suport informàtic excepte
per al premi “OT El Bruixot”.

4. Els estudiants que optin a algun dels premis per a
joves concursants i que hagin estat incentivats per la
seva escola, hauran d'adjuntar dins el sobre un document
segellat pel centre on consti el nom de l'escola i el curs
de matriculació de l'alumne. Caldrà indicar també l'adreça
i el telèfon del centre.

5. Els treballs s'hauran de trametre a la Regidoria de
Cultra de l'Ajuntament de Gurb (Mas de l'Esperança -
08503 Gurb) abans del dia 23 d'abril de 2010. En el cas
dels treballs enviats per correu,  s'admetran aquells que
porten data d'expedició de 23 d'abril de 2010 o anterior.

6. El jurat estarà facultat per declarar desert alguns
premis, per atorgar els accèssits que estimi convenients
així com per proposar una altra distribució nominativa.

7. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que
s'anunciarà amb la suficient antelació i que se celebrarà
el mes de juny de 2010 en el marc de les Festes de
Primavera de Gurb.

8. Els  treballs  premiats  passaran  a  ser  propietat  de
l'Ajuntament de Gurb  els quals els podran editar a
qualsevol publicació pròpia. L'Ajuntament no es compro-
met a tornar els treballs no premiats als seus autors.

9. Qualsevol qüestió no  prevista  a les presents bases
serà resolta pel jurat i per l'Ajuntament de Gurb. El fet
de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.
L'incompliment de les mateixes comportarà l'exclusió
del treball presentat.

10. El lliurament de premis es realitzarà dins els actes
de les Festes de Primavera el proper 5 de juny a les
7 de la tarda a la Sala de Cultura.



Ajuntament de Gurb
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Emergències: 112

Mossos d'Esquadra 088 938860845

Ambulàncies 061

Bombers de Vic 085 938851080 / 934850303

ADF en cas d'incendi Coordinador 651817521 / 938895945

Remolc cisterna La Coromina 938860660 / 670535139

Remolc cisterna La Coromina 938892110 / 678489877

Remolc cisterna   Carbonell 938854061 / 619287071

Remolc cisterna Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Remolc cisterna El Pascual 938863050 / 650985293

Emissora El Plans 938852131 / 618301356

Emissora La Codina 938889058 / 626697670

Emissora - remolc Mas S.Vicenç 938889201 / 629763023

Emissora L'Argila 938862784 / 689134535

Emissora - cuba Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Ajuntament Emergències Agutzil: 650369350

Guàrdia Civil 938832178 Emergències 062

Policia Nacional 938894444

Ajuntament

Oficines 938860166 / Fax 938860047 / gurb@diba.cat

Alcalde 938860166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat

Regidories 938860166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat

Secretaria 938860166 / Dill. a div. de 9 a 14 h.

Serveis tècnics 938860166 / Hores convingudes

Jutjat de Pau 938860166 / Hores convingudes

Pavelló Municipal 938861710 / 639 52 04 55

Serveis Sanitaris

Consultori de Gurb 938869922

Ambulàncies TSC 938869689

Creu Roja - Vic 938856262

Hospital General Vic 938891111

Farmàcia de Gurb 938863596

Hospital Santa Creu 938833300

Serveis educatius

CEIP Les Escoles 938861056

ceiplesescolesdegurb@xtec.cat

www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb

Llar d'infants la Quitxalla 938893616

Escola de Música de Gurb 938861056

Serveis a les persones i de lleure

Serveis Socials COSS 938891861 / coss@diba.cat

Casal de la Gent Gran 938869417

Punt Jove de Gurb 938869320 / puntjove@gurb.net

Serveis generals

ATCA Aigües de Gurb 938892998 / atca@gurb.net

Oficina recaptació OGT 938853673

Consell Comarcal Osona 938832212 

Assc. Defensa Animals 938892308 / 657620358

DAR oficina comarcal 938894544

ADS Associació Defensa Sanitària 938861968

Deixalleria de Vic 938892654

Servei de Taxi de Gurb 626491212

Estació d'autobusos 938892577

RENFE horari trens 902320320 / 938833570

Fecsa - Endesa 902536536

Gas Natural (urgències) 900750750

Gas Vic 938860801

Telefònica - averies 1002

Entitats

UE Gurb 938892054

UE La Cabra 938860166

Associació donants de sang 938860166

Teatre 7 i mig 938860166

Coral de Grub 938860166

Coral de Granollers 938860166

Coral infantil Els Eixerits 938860166

Associació contra el càncer 938860166

Parròquia de Sant Andreu 938892218

Parròquia de Granollers 938863140

Parròquia de Vespella 938861555

Parròquia de Sant Julià 938850890

PARTICIPACIÓ CIUTADANAIn
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L'Ajuntament ha modificat substancialment la pàgina web amb l'objectiu que sigui més operativa. Cada dia
s'hi pengen les notícies d'interès, la programació d'actes, les actes dels plens, etc. Permet donar-vos d'alta com
a usuari i d'aquesta manera rebreu informació puntual de totes les novetats. Recordeu que podeu fer arribar
els vostres suggeriments o preocupacions via Internet a l'adreça electrònica gurb@diba.cat o per qualsevol
altre mitjà que considereu adient.

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66
gurb@diba.cat




