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Ajuntament de Gurb

L'Ajuntament ha encarregat als tècnics munici-
pals el projecte de reforma del Teatre de
l'Esperança. Es preveu una reforma integral per
tal d'adaptar l'edifici a la normativa vigent.
L'Avant-projecte preveu conservar al màxim
l'estètica exterior de l'edifici però adaptant a
les necessitats i normativa actual les instal·lacions
de calefacció i electricitat, paviments, sortides
d'emergència, el mobiliari, els sanitaris, etc.

El finançament es farà una part amb el Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de la
Generalitat, 70.000 euros, 114.000 euros de la
Diputació de Barcelona i la resta l'aportarà
l'Ajuntament amb fons propis o amb el que
s'obtingui de la venda de patrimoni.

Aquest edifici és l'últim que resta pendent de
restaurar de tot el complex de l'Esperança.
L'objectiu és que a part de teatre, sigui un
espai polivalent per a esdeveniments del mu-
nicipi, un entrermig entre la Sala de Cultura
i el Pavelló municipal.

Des de l'Ajuntament valorem molt positivament
que tots els espais públics del municipi estiguin
àmpliament utilitzats, tant per la població de
Gurb com, sovint, per diverses entitats de fora
i que d'alguna manera ajuden a promocionar
el municipi. Amb la reforma del Teatre pensem
que s'incrementarà la utilitat d'aquest espai,
tal com ha passat en d'altres equipaments
municipals que en els últims anys s'han posat
en funcionament.

O
b
re

s i Urbanism
e REFORMA DEL TEATRE

Com heu pogut comprovar, s'ha restaurat l'edifici
de les antigues escoles. Les millores s'han fet a la
part exterior de l'edifici i s'ha pintat de color
grana, en consonància amb d'altres dependències
municipals.

La restauració forma part de la conservació del
patrimoni municipal. El cost ha estat de 20.000
euros finançats dins el pressupost ordinari de
l'Ajuntament.

O
b
re

s i Urbanism
e RESTAURACIÓ DE

LES ANTIGUES ESCOLES
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Les Escoles de Gurb es
van acollir al projecte
«Desendolla't», promogut
des  del Consell Comarcal
d'Osona, per fomentar
l'estalvi d'energia.

Gràcies al primer conjunt
de mesures implantades,
durant el curs 2012-13
hem pogut reduir el 20%
del consum elèctric i el
7% del consum de cale-
facció, fet que ha generat
un estalvi en la factura de
6.736,86 euros.

El curs actual  estem estudiant implantar
noves mesures que permetin optimitzar
encara més el consum d'energia, espe-
cialment en relació a la calefacció, tant a
l'escola com a la llar d'infants.

Aquest estalvi en cap cas afecta el confort
de l'alumnat o del professorat. Es tracta
de  mesures  d 'opt imi tzac ió  que
s'aconsegueixen millorant alguns hàbits
dels usuaris i elements tècnics.

Cal destacar que una part de l'estalvi que aconsegueix l'Ajuntament amb aquestes millores es comparteix amb
l'escola, que rep una aportació econòmica addicional que enguany ha destinat a renovació d'una part de les
eines informàtiques.

En
senyament L'ESCOLA DE GURB ACONSEGUEIX ESTALVIAR

6.700 EUROS EN ENERGIA

L'Ajuntament va aprovar el Pla d'autoprotecció del
Pavelló municipal d'esports, d'acord amb el Decret
82/2010, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció
i fixa el contingut d'aquestes mesures.

Tot i que la instal·lació esportiva no requereix del
Pla d'autoprotecció, el fet de dur-hi a terme diferents
actes com els concerts, balls de Festa Major, la
representació dels Pastorets per part dels alumnes
de l'escola o altres festes fa que hi pugui haver un
aforament superior a 500 persones. L'Ajuntament
ha encarregat la redacció del Pla per tal de complir
la normativa vigent. Això ha comportat fer més
sortides d'emergència i alhora tenir clar quin afora-
ment màxim hi pot haver en funció de les diferents
activitats que es realitzin.

O
b
re

s i Urbanism
e LA COL.LOCACIÓ DE LA

FIBRA ÒPTICA AVANÇA

Actualment ja està connectada des de l'Ajuntament fins
a la zona esportiva i la SES de Gurb.

Properament es connectarà a Les Escoles i a la Llar
d'Infants i seguidament la connexió arribarà a la resta
dels edificis municipals, com les Escoles de Sant Julià
de Sassorba i de Granollers de la Plana. Aquest desple-
gament facilitarà la connexió a domicilis particulars
d'aquestes àrees.

La Diputació de Barcelona subvenciona el projecte amb
92.000 euros. En aquests moments s'estan realitzant els
tràmits legals per poder travessar les diferents carreteres.

M
ed

i
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bient i govern
a
ció

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
PER AL PAVELLÓ MUNICIPAL
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B
en

estar Social

EL CASAL DE LA GENT GRAN DESPRÉS DE 5 ANYS

Després de cinc anys de la seva constitució, el Casal
de la gent Gran de Gurb s'ha consolidat com a entitat
que esmerça les seves activitats a portar a terme tot
allò que pugui redundar en benefici i satisfacció dels
membres associats, tal com consta en els seus estatuts.

Des del primer moment i sense defallir, s'han anat
promocionant i fomentant iniciatives adequades a la
participació de la gent gran.

El gran ventall d'activitats es va desgranant al llarg
de tots els mesos de l'any amb excursions, conferèn-
cies, concerts, cinema i celebració de festes tradi-
cionals, que sempre s'acaben amb un més o menys
suculent -piscolabis-, on es reflecteix la companyonia
entre els socis.

Tot això, unit al dia a dia del local social, on es reuneixen
un nombre important de socis, -homes i dones majors
de 60 anys-,  per a jugar a cartes o a jocs de taula.
També s'han fet i es fan diversos cursets, que van des
de labors d'agulla fins a informàtica, passant per cursets
de català o d'altres matèries, sense oblidar-nos dels que
gaudeixen de balls de saló.

En aquest moment superem el nombre de 200
persones associades, quantitat que va creixent d'un
any per l'altre, encara que per raons de vida alguns ens
van deixant; entre aquests voldríem recordar especial-
ment els que foren el secretari i el president de
l'Associació,  Sebastià Grau i  Josep Mora, que tant
contribuïren en la constitució de l'entitat.

Les quotes són molt assequibles, ja que comptem amb
petites aportacions d'empreses i amb l'important suport
de l'Ajuntament.

Un any més la Fundació la Caixa ha col·laborat en
l'equipament d'una nova aula d'informàtica que estarà
situada al 1r pis, amb 8 PC i el mobiliari necessari.

Fa uns mesos es va renovar la Junta en la qual va ser
escollida presidenta Concepció Farrés, vicepresident Pau
Espona, secretari Josep Carmona, tresorera Carme
Puigdesens i vocals: Josep Amblàs, Francesc Amblàs,
Maria Marondo, Concepció Aumatell, Josep Homs, Lluís
Barcons, Bernat Bigas, Enric Viñas i Josep Campdelacreu.

Tot i que tots som gent “madura” i que qui més qui
menys com diu la dita popular “qui no té un ai té una
ceba”, podem assegurar que el Casal de la gent gran
manté una salut excel·lent.

Moltes felicitats a tothom!

Des d'aquí, aprofitem per fer una crida a les persones
del municipi de més de 60 anys que encara no estan
associades, perquè es plantegin la possibilitat d'inscriure's
al Casal i poder fruir d'alguna de les activitats que
contínuament es van portant a terme.
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La captació d'imatges es fa a través de càmeres fixes
amb l'exclusiva finalitat de vigilar i controlar el bon
ús de les àrees de contenidors i vigilància contra el
vandalisme. Constitueix un mitjà de protecció dels béns
municipals amb l'objectiu de mantenir la prestació d'un
servei públic amb la màxima eficàcia i seguretat.

La gravació s'activa per moviment i les imatges captades
pel sistema de videocàmeres s'enregistren en una targeta
SD ubicada dins la càmera. Les imatges es poden visionar
per control remot des de l'Ajuntament.

L'Ajuntament va aprovar una ordenança que permet
aquesta actuació d'acord amb la Llei de protecció de
dades. També va aprovar una ordenança sobre la gestió
de residus que preveu sancions de fins a 3.000 euros
per abocaments il·legals. Aquesta és la segona àrea

d'aportació de residus on s'ha col·locat càmeres, la primera va ser a la
carretera de Roda al camí que va al Pladelasala. En aquest indret el resultat
ha estat molt satisfactori. No descartem posar més càmeres en d'altres
punts conflictius.

De manera anònima, demanem la col·laboració ciutadana si detecteu
abocaments il·legals.

Moltes gràcies

COL·LOCACIÓ DE DUES CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
A L'ÀREA DE RECOLLIDA DE RESIDUS A LA ROTONDA DE -CAN PANTANO-M

ed
i
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A causa de les continuades inci-
dències en l'àrea d'aportació de
deixalles del trencant de Santa
Cecília, hem cregut necessari posar
un sistema de videovigilància.

Aquesta àrea es troba en un lloc de
pas important, on reiteradament s'hi
fan abocaments il·legals de runes,
mobiliari domèstic, residus indus-
trials, etc. els indicis de què disposem
indiquen que sobretot els fan petits
industrials o autònoms amb activi-
tats a municipis veïns que deixen els
materials a Gurb per tal d'estalviar-
se el cost que suposa dipositar-los
a la deixalleria.

Aquest fet comporta que la brigada
municipal sovint hagi d'anar a re-
collir les deixalles que les empreses
de recollida no retiren, amb el cost
econòmic que això comporta tant
per les hores de feina com el cost
que s'ha de pagar a la deixalleria,
principalment si són materials difí-
cils de reciclar.

El sistema de videovigilància instal·lat
consisteix en: dues càmeres, situades

a l'àrea de contenidors del trencant
de Santa Cecília (sortida 65 de la C-
17), que enfoquen directament els
contenidors i que funcionen durant
24 hores al dia. El camp de visió de
les càmeres és l'espai interior i l'accés
a l'àrea d'aportació on hi ha els con-
tenidors, la qual està delimitada per
un tancat de fusta.
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CONSTRUCCIÓ D´UNA PASSAREL-LA
SOBRE LA VIA DEL TREN AL POLÍGON MAS GALÍ

El passat mes de desembre es van adjudicar les obres de construcció d'una passarel·la que facilitarà el pas de
vianants i de bicicletes des del polígon Mas Galí fins a la zona urbana de Gurb, evitant que alguns travessin a
peu la via del tren.

O
b
re

s i Urbanism
e

REFORMA DEL PONT SOBRE LA VIA DEL TRENO
b
re

s i Urbanism
e

S'han fet obres de consolidació del pont sobre la via del
tren del Campdelacreu, darrera del camp de futbol la
Cabra, i que comunica aquesta zona amb el camí ral.
Aquest pont construït per Renfe, en els últims anys
s'havia anat deteriorant fins al punt que representava
un perill públic.

Després de diferents negociacions amb Renfe sense
resultats positius, l'Ajuntament ha realitzat la restauració
que ha costat 40.000 euros a més d'haver de presentar
un aval a Renfe. El cost és elevat perquè s'ha reforçat
considerablement per tal que hi puguin passar vehicles
agrícoles d'alt tonatge.

L'obtenció dels permisos per endegar l'obra no ha estat
fàcil, ja que es requereix el permís de Renfe, junt amb
un aval important per si hi hagués cap problema durant
la construcció.

Amb tot creiem que és una obra necessària per a la
seguretat de les persones, (sovint hi ha gent que travessa
la via del tren pel dret i fa malbé la tanca metàl·lica) i
unirà més fàcilment la zona industrial i la zona urbana.

El cost total de l'obra és de 173.000 euros. Quantitat
significativa que es veu encarit per les importants
mesures de seguretat requerides. Està finançada amb
una subvenció de la Diputació de Barcelona de 144.000
euros, la resta l'aporta l'Ajuntament.

Aquesta actuació és part del Pla director de la bicicleta
de Gurb redactat per la Diputació de Barcelona i  preveu
més de 20 actuacions al municipi.

La implantació total de la xarxa del Pla director està
prevista que es faci progressivament i en funció de la
disponibilitat pressupostària. A les noves àrees que es
vagin urbanitzant, la incorporació del carril bici ja forma
part de la seva planificació com és el cas de la nova
urbanització del Pla parcial de la Cabra entre la carretera
de Sant Hipòlit i l'antiga N152.
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ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2014

Hisenda

CALENDARI FISCAL 2014
Hisenda

En el Ple del passat mes de novembre es va acordar
modificar les ordenances fiscals per al 2014. Únicament
es va modificar la Taxa sobre recollida de residus per
adaptar-la a les noves tarifes que cobren les empreses
que presten el servei, amb tot, el servei continua essent
deficitari. Els altres impostos i taxes resten igual que
el 2013. En conjunt aquest augment representa
l'increment d'un 0,37 % del total d'impostos i taxes
que recapta l'Ajuntament.

Aquest any, com a novetat l'Impost sobre béns
immobles urbans es pagarà en dos terminis sempre
que estigui domiciliat a una entitat bancària.

El període de cobrament dels impostos i de les taxes
aprovat per al 2014 és el següent:

Concepte Increment

Impost sobre béns immobles urbans IBI 0,00 %

Impost sobre activitats econòmiques IAE 0,00 %

Impost sobre vehicles de tracció
mecànica IVTM 0,00 %

Impost sobre construccions 0,00 %

Taxa de recollida de deixalles domiciliàries 3,00 %

Taxa de recollida de deixalles comercials
o assimilables 3,00 %

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

Si no teniu domiciliat el pagament, ho podreu fer
en 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.

Si teniu els rebuts domiciliats podeu apuntar-vos al
sistema gratuït d'alertes de pagament a
orgt.diba.cat/alertes i rebreu un correu electrònic
o SMS uns dies abans que es faci el càrrec en el vostre
compte.

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.

Per aquest 2014 en el cas de Gurb, queda derogat el Reial
decret 20/2011 del Govern de l'Estat, el qual va implicar,
després d'haver aprovat les ordenances per al 2012,
l'increment del 10 % de l'Impost sobre béns immobles.

Tot i això, l'Estat obliga als ajuntaments que no han fet
la revisió del cadastre com és el cas de Gurb i la majoria
d'ajuntaments petits i mitjans, a mantenir el Reial decret
20/2011 o augmentar el valor cadastral en funció de
l'última revisió cadastral, que en el cas de Gurb és del
1987. Això significa que el valor cadastral augmentarà
el 13%, i com que l'impost sobre l'IBI es calcula  sobre el
valor cadastral, l'Ajuntament va aprovar la rebaixa del
0,74% al 0,73% per tal que l'import a pagar fos igual
que el 2013, és a dir un increment del 0%.

L'IBI és un impost que recapta l'Ajuntament, però el valor
cadastral i la normativa ve regulada pel Ministeri d'Hisenda.

Respecte a la taxa per la recollida de deixalles, l'import
és de 111 euros cada habitatge de la zona urbana i 72
euros els habitatges situats en zona rural.

Amb tot, el servei continua essent deficitari, atesa la gran
extensió del municipi que fa que els diferents vehicles
de recollida hagin de fer recorreguts importants.

La part positiva és que els gurbetans i gurbetanes cada
dia reciclem millor, si bé persisteix el problema dels
abocaments il·legals per part de gent que va de pas i
també robatoris en diverses àrees de recollida.

Impost sobre vehicles tracció mecànica
Del 3 de febrer al 3 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans
No domiciliats (no compte bancari)
Del 4 d'abril al 4 de juny

Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats  primer termini (50%)
Del 4 d'abril al 2 de juny

Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats segon termini (50%)
Del 3 de setembre al 3 de novembre

Taxa sobre gestió de residus (deixalles)
Del 4 d'abril al 4 de juny

Taxa per al manteniment del cementiri
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre béns immobles rústica
Del 5 de setembre al 5 de novembre
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GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L'ANY 2014

En el pressupost ordinari,
igual com en el del 2013,
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 idèntiques a les de l'any
passat, sense cap increment
ni de cost ni de plantilla.

En compliment de la Llei
d'estabilitat pressupos-
tària, el pressupost or-
dinari s'ha incrementat
menys de l'1,5% permès
per l'Estat.

Hisenda

El Ple de l'Ajuntament del passat mes de desembre, per unanimitat va aprovar el Pressupost municipal de l'any
2014. El pressupost és de 2.714.721 euros, dels quals 2.262.780 euros corresponen al pressupost ordinari
i la resta, 451.941 euros al d'inversions.

PRESSUPOST 2014

PREVISIÓ  INGRESSOS euros PREVISIÓ DESPESES euros

I Impostos directes 1.330.000 I Despeses de personal 484.000

II Impostos indirectes 30.000 II Desp. corrents i  serveis 1.413.780

III Taxes i altres ingressos 499.002 III Despeses financeres 4.000

IV Transferències corrents 517.778 IV Transferències corrents 346.000

V Ingressos patrimonials 35.000 VI Inversions reals 451.941

VII Transferències capital 301.941 IX Passius financers 15.000

TOTAL 2.714.721 TOTAL 2.714.721

Atès que es rebran menys subvencions de la Generalitat, igual que l'any passat, tant per a la Llar d'infants com
per a l'Escola de música, ha estat necessari buscar l'equilibri financer entre les aportacions dels pares i la de
l'Ajuntament per tal de poder prestar els serveis i amb la mateixa qualitat.

Pel que fa a les inversions, el pressupost s'ha incrementat respecte al de 2013, ja que les inversions previstes per
diferents causes no s'han realitzat i s'han traslladat al 2014. Després del desplegament de la fibra òptica des de
la zona esportiva fins a l'Ajuntament, aquest 2014 està previst que arribi a tots els edificis públics, escoles,
llar d'infants, institut (SES) i a les escoles de Granollers de la Plana i Sant Julià de Sassorba, cosa que facilitarà
la connexió a tothom que ho vulgui de la zona. Per aquest projecte comptem amb una subvenció de la
Diputació de 92.000 euros.

També està previst iniciar les obres al Teatre per tal d'adaptar-lo a la normativa vigent i que esdevingui una
sala polivalent. Per aquestes obres l'Ajuntament té el finançament parcial del PUOSC de la Generalitat i de la
Diputació de Barcelona. També s'ha previst una partida de 134.000 euros per reasfaltar diferents carrers.
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EL PUNT JOVE

Des del Punt Jove -El Femer- us volem fer saber les activitats que hem portat a terme durant aquest any per
tal de fer una mica de valoració anual i obrir les portes amb il·lusió al nou any que acabem d'encetar: la calçotada,
els tallers de primavera, el Taller de cangurs i primers auxilis, la xerrada sobre Com i on buscar feina, la sortida
a Port Aventura, les activitats extraescolars, el PIDCES al SI Gurb,  el V aniversari del Punt Jove de Gurb, i tots
els actes de festa major.

Fe
st

es
- Joventu

t

La festa va començar a les 9 del vespre amb el sopar popular, després es van fer els parlaments i en acabar-los
es va projectar en una pantalla gegant el vídeo de les activitats realitzades durant els últims cinc anys. Es va
obsequiar a tots els assistents amb culotes i calçotets del Punt Jove de Gurb. Seguidament vàrem gaudir de
l'espectacle del genial humorista Salomón, que no va deixar indiferent a  ningú, i va aconseguir que regnés el
silenci, només trencat per les rialles del públic.

Per finalitzar la diada, es va concloure amb el karaoke. Estem molt contents amb la resposta i la participació
de tot el jovent, fet que demostra que perceben la importància de la seva implicació per al creixent funcionament
del Punt Jove -El Femer-.

Volem donar gràcies a la perseverança de tots plegats, per a poder seguir organitzant amb esforç i  il·lusió
diferents propostes i activitats per a joves.

Moment de l’acte de cel.lebració del 5è aniversari del Puny Jove de Gurb

5è aniversari

del Punt Jove de Gurb

“El Femer”



butlleti Gurb 20 26/2/14 03:17 P�gina 9 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

XXVI CONCURS LITERARI
DE GURB

Cultura

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Gurb convoca els:

XXVI Concurs Literari “Ajuntament de Gurb”.

Respecte la Festa major d'Hivern ressaltar
el concert jove amb Muchachito, Blaumut
i Bonobos, on  vam gaudir de valent amb
la música i el bon ambient, la creixent par-
ticipació popular al sopar de màscares, la
Cursa popular d'orientació, etc) i com a
novetat recordar la bona acollida que va
tenir el 1r Remenat d'Art, un tastet d'art
que va fer que el  Punt Jove de Gurb es
convertís en una mena de galeria
d'exposicions d'art durant les tardes dels
caps de setmana de la Festa major.

Podeu trobar informació de les diferents
activitats tant a la pàgina web de
l'Ajuntament: http://www.gurb.cat a la sec-
ció d'actualitat (Agenda i Notícies) i al Face-
book del -Femer-.

Gràcies a tots i a totes per la vostra partici-
pació, perquè entre tots podem seguir cons-
truint un poble per aprendre, divertir-nos i
així créixer tots plegats!

V Aniversari del -Femer-
7 de setembre de 2013.

Informació facilitada des del Punt Jove Bona acollida del ”1r Remenar d’Art” que es va cel.lbrar durant els caps de setmana de la Festa Major

S'ofereixen els següents premis:

Premi “PERE FARRÉS”

Al millor text narratiu escrit per un/a autor/a d'entre 16 i 18 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.

Premi “PERE CALDERS”

Al millor text narratiu escrit per un autor de més de 18 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.

Premi “CARME MORERA I RUSIÑOL”

Als millors poemes escrits.
El premi està dotat amb 500 euros.
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Amb la
col·laboració de:

Òmnium Cultural
Consell Comarcal d'Osona

S'OFEREIXEN ELS SEGÜENTS PREMIS:

La Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Gurb estableix
les bases del XXV Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”:

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

2. Els treballs s'hauran de presentar, mecanografiats, excepte
als que optin al premi “OT EL BRUIXOT” (que podran ser en forma
manuscrita). L'extensió serà de:

Entre 2 i 4 pàgines: Premis OT El Bruixot i Gianni Rodari

Entre 5 i 10 pàg.: Premis Tirant Lo Blanc, Pere Calders i Pere Farrés

Entre 3 i 6 poemes: Premi Carme Morera

3. El sistema de presentació serà via correu ordinari: Les obres es
lliuraran, per triplicat, dins d'un sobre tancat i anònim, amb el títol,
pseudònim i premi a que s'opta escrit a la part frontal, el qual
inclourà un altre sobre amb les dades personals (nom i cognoms,
adreça, edat, telèfon i correu electrònic). Així mateix, s'haurà
d'incloure el treball en suport informàtic. Adreça: Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Gurb (Mas de l'Esperança - 08503 Gurb).

4. PEL QUE FA ALS PREMIS PER A JOVES CONCURSANTS ÉS
MOLT IMPORTANT INDICAR, A LA PART FRONTAL DEL SOBRE,
AL COSTAT DEL PSEUDÒNIM, LA CATEGORIA A LA QUAL
S'OPTA: LOCAL O DE FORA DE GURB.

5. Si una escola estimula els alumnes a participar-hi ho han de
fer constar incloent-hi a més, el nom del centre, el nom del/la
tutor/a, el curs de l'alumne/a i el segell del centre, indicant així
mateix l'adreça i el telèfon de l'escola.

6. Els treballs hauran d'arribar abans del dia 23 d'abril de 2013.

7. Els jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients,
i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la
qualitat dels treballs presentats ho requereix.

8. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que s'anunciarà
amb la suficient antelació i que se celebrarà durant el mes de
juny de 2013, en el marc de les Festes de Primavera.

9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament
de Gurb, els quals els podran editar en qualsevol publicació
pròpia i l'import del premi serà considerat com un acompte dels
drets d'autor. L'Ajuntament no es compromet a tornar els treballs
no premiats als seus autors.

10. 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.

Convoca:

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb

gurb@diba.cat

PREMIS
JOVES CONCURSANTS

XXVI Concurs Literari “Ajuntament de Gurb”.

Premi “OT EL BRUIXOT”

al millor text narratiu escrit per un estudiant
que cursi 3r o 4t de primària.

Categoria autor local o alumne de Les Escoles de
Gurb: 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 autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en un lot de llibres per a l'autor/a i 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 de Les Escoles de
Gurb: 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 autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en un lot de llibres per a l'autor/a i un altre per a
l'escola, si ha incentivat l'alumne a participar-hi.

Premi “TIRANT LO BLANC”

al millor text narratiu escrit per un autor
d'entre 12 i 15 anys.

Categoria autor local o alumne del SI de Gurb: El
premi consistirà en 250 euros per a l'autor/a i un lot
de llibres per a l'escola si ha incentivat l'alumne a
participar-hi.

Categoria autor de fora de Gurb: El premi consistirà
en 250 euros per a l'autor/a i, un lot de llibres per a
l'escola, si ha incentivat l'alumne a participar-hi.



butlleti Gurb 20 26/2/14 03:17 P�gina 11 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

EL BUTLLETÍ
ESPAI RESERVAT ALS GRUPS POLÍTICS
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Amb aquest títol resumim des del grup municipal d'ERC a Gurb la nostra tasca al govern
municipal. Després de les passades eleccions a l'ajuntament vam apostar per la creació

d'una coalició formada per les dues forces més votades, que amb l'objectiu d'afrontar una legislatura que ja llavors
no es preveia senzilla, partís del màxim consens i representativitat possibles, deixant els partidismes a banda.

Creiem que en temps de dificultat, però també d'horitzons esperançadors, la voluntat de treballar conjuntament i la
cerca de l'acord són imprescindibles per fer avançar el poble. La futura remodelació del teatre, la creació d'una nova
passera per creuar la via del tren, o  el projecte d'ampliar la xarxa de fibra òptica en són una bona mostra. Com també
ho són els nostres posicionaments en favor de l'escola en català, el dret a decidir del país, o l'oposició a la nova llei
del règim local. Per aquest motiu ens alegra especialment també que al Parlament de Catalunya la majoria dels diputats
s'hagin unit en favor de la consulta. Remant tots junts arribarem a bon port.

Podeu seguir la nostra feina i contactar amb nosaltres a facebook.com/ErcGurb i al twitter @pmolistb @carlesmundo
@jaumepouarumi

Sembla mentida, però ja el tenim aquí. El tan desitjat any del tricentenari on tantes coses
haurien de canviar per desig d'una gran majoria de catalans i catalanes, entre els que,

sens dubte, ens hi podem comptar nosaltres, els gurbetans i gurbetanes que, contents com gínjols, vàrem celebrar el
que ens agradaria fos el darrer onze de setembre abans de l'alliberament nacional.

La il.lusió que ens empenyia aquell dia és la mateixa que ens mou a la gent de SI Gurb per defensar els drets de tots
i totes, per posar-nos al costat de qui més pateix, per apretar pel fraccionament dels impostos al nostre municipi en
aquests moments en els que a tanta gent li és difícil fer-hi front, per mantenir-nos ferms en la defensa de la nostra
llengua i la nostra cultura, per mantenir-nos fidels a uns ideals i per continuar convençuts que, entre tots i totes,
aconseguirem construir un país més just i ple d'oportunitats.

Perquè som com tu i volem continuar al teu costat.
Visca Gurb i visca Catalunya lliure!"

La nova Llei de reforma local que va aprovar el Govern de l'Estat el passat desembre pot
afectar considerablement als ajuntaments, representa una invasió de competències i un

retorn al passat. Molt probablement a Catalunya la majoria d'ajuntaments presentarem un recurs al TC en defensa
de l'autonomia local.

En el cas de Gurb, des del nostre grup municipal ens preocupen les limitacions que suposa la nova Llei, ja que tot hi
ser un municipi totalment sanejat econòmicament, sense deutes i que paga puntualment només per posar un exemple,
la Llei obliga a donar compte a l'Estat del cost dels serveis que presta l'Ajuntament, com els Serveis Socials, Ensenyament,
Sanitat, etc. L'Estat es reserva la facultat de només deixar per als ajuntaments de menys de 20.000 habitants la gestió
de residus, de clavegueram, d'enllumenat, de cementiri, el subministrament d'aigua i la neteja viària, i ha de delegar
aquests serveis a una institució superior si el cost per prestar-los és superior al que estableixi l'Estat.

Entenem que l'ajuntament és la institució més propera a la ciutadania i que des de la restauració de la democràcia
s'ha avançat profundament en la millora dels serveis i en el benestar de les persones.

Defensem l'autonomia municipal

Els interessos del poble per damunt del partit

Benvolgut i benvingut 2014!

Grup municipal de Convergència i Unió

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal de Solidaritat per a la Independència
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Ajuntament de Gurb

ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈSIn
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Emergències:    112

Mossos d'Esquadra 938 860 845 Emergències 088

Ambulàncies 061 Emergències 061

Bombers de Vic 938 851 080 Emergències 085 / 934 850 303

ADF en cas d'incendi Coordinador 651 817 521 / 938 895 945

      Remolc cisterna La Coromina 938 860 660 / 670 535 139

      Remolc cisterna La Coromina 938 892 110 / 678 489 877

      Remolc cisterna   Carbonell 938 855 205 / 619 287 071

      Remolc cisterna Casanova del Pla 938 889 035 / 669 293 913

      Remolc cisterna El Pascual 938 863 050 / 650 985 293

      Emissora El Plans 938 852 131 / 679 259 597

      Emissora La Codina 938 889 058 / 626 697 670

      Emissora - remolc Mas S.Vicenç 938 889 201 / 629 763 023

      Emissora L'Argila 938 862 784 / 689 134 535

      Emissora - cisterna Casanova del Pla 938 889 035 / 669 293 913

Ajuntament Emergències Agutzil:650369350

Guàrdia Civil 938 832 178 Emergències 062

Policia Nacional 938 894 444

Ajuntament:

Oficines 938 860 166 / Fax 938860047 / gurb@diba.cat

Alcalde 938 860 166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat

Regidories 938 860 166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat

Secretaria 938 860 166 / De dl. a dv. de 9 a 14 h

Serveis tècnics 938 860 166 / Hores convingudes

Jutjat de Pau 938 860 166 / Hores convingudes

Pavelló Municipal 938 861 710 / 639 520 455

Serveis Sanitaris:

Consultori de Gurb 938 869 922

Ambulàncies TSC 938 869 689

Creu Roja - Vic 938 856 262

Hospital General de Vic 938 891 111

Farmàcia de Gurb 938 863 596

Hospital de la Santa Creu 938 833 300

Serveis educatius:

CEIP Les Escoles 938 861 056 ceiplesescolesdegurb@xtec.cat

www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb

Llar d'infants la Quitxalla 938 893 616

laquitxalla@hotmail.es / laquitxalla@gurb.net

S.E.S (Institut) 938 897 572

sesgurb@gmail.com / www.xtec.cat/sesgurb

Escola de Música de Gurb 938 861 056

Serveis a les persones i de lleure:

Serveis Socials COSS 938 891 861 / coss@diba.cat

Casal de la Gent Gran 938 869 417 / casaldegurb@gmail.com

Punt Jove de Gurb 938 869 320 / puntjovegurb@diba.cat

Serveis generals

ATCA Aigües de Gurb 938 892 998 / atca@gurb.net

Oficina  de recaptació OGT 934 729 200

Oficina de Correus 938 860 610

Consell Comarcal d'Osona 938 832 212 

Ass. Defensa dels Animals 938 892 308 / 657 620 358

DAR oficina comarcal 938 894 544

Deixalleria de Vic 938 892 654

Servei de Taxi de Gurb 626 491 212

Estació d'autobusos 938 892 577

RENFE horari trens 902 320 320 / 938 833 570

Fecsa - Endesa 902 536 536

Gas Natural (urgències) 900 750 750

Gas Vic 938 833 644

Gas Osona SL (gas butà) 938 869 006 / 938 853 437

Telefònica - avaries 1002

Entitats:

UE Gurb 938 891 273

UE La Cabra 938 860 166

Associació donants de sang 938 860 166

Teatre 7 i mig 938 860 166

Coral de Gurb 938 860 166

Coral de Granollers 938 860 166

Coral infantil Els Eixerits 938 860 166

Associació contra el càncer 938 860 166

Parròquies:

Parròquia de Sant Andreu 938 892 218

Parròquia de Granollers 938 863 140

Parròquia de Vespella 938 861 555

Parròquia de Sant Julià 938 850 890

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

L'Ajuntament ha modificat substancialment la pàgina web www.gurb.cat 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, activitats, actes
del Ple, etc. 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.
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