
Butlletí editat per l’equip
de govern de l’Ajuntament de Gurb

febrer 2015

21

Ajuntament de Gurb

O
b
re

s i Urbanism
e REFORMA DEL TEATRE

Es reformarà la teulada, es faran noves les instal·lacio-
ns elèctriques i de calefacció, també el terra i els tan-
caments. Està previst conservar bona part de
l'estructura igual com s'ha fet en tots els edificis del
recinte de l'Esperança.

Per a realitzar les obres es van presentar 10 ofertes i
es van adjudicar a l'empresa Constructora Soler SL de
Manresa que és la que va presentar la millor:
437.961,57 euros més 91.971,92 IVA inclòs.

El finançament es farà una part amb una subvenció del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de la
Generalitat, 70.000 euros i 215.747 euros de diverses
subvencions de la Diputació de Barcelona i la resta
l'aportarà l'Ajuntament amb fons propis.

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 esdeveni-
ments del municipi, un entremig 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. Per aquest motiu creiem
que la reforma del Teatre també serà útil.

El passat mes de novembre
van començar les obres del Teatre
que consisteixen en una reforma integral
i que alhora permeti complir la normativa
de seguretat ja que actualment no ho fa.



ADEQÜACIÓ DE LA ROTONDA
DE LA PASCUAL

El passat més de novembre l'Ajuntament va adquirir la Casa
de Dalt juntament amb les 5 hectàrees de terreny que en
formen part. La Casa de Dalt està situada al costat de la zona
esportiva i les antigues escoles. Una part de la finca està
qualificada de zona d'equipaments i l'altra de zona rústica.

Des de l'Ajuntament es va considerar que era una bona ocasió
adquirir aquesta finca en previsió de l'ampliació de la zona
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Amb aquesta actuació l'Ajuntament
de Gurb, durant els darrers anys hau-
rà restaurat o fet totes les rotondes
del municipi, en total 14 de titularitat
municipal.

Creiem que aquestes actuacions mi-
lloren una  mica la imatge del municipi.

L'AJUNTAMENT HA COMPRAT LA CASA DE DALT
I HA VENUT 3 PARCEL·LES DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA ZONA DEL SOLER.
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esportiva de cara a un futur no determinat, tant per aparca-
ment en esdeveniments puntuals com per a noves instal·la-
cions esportives.

L'import total de la compra va ser de 415.740 euros i es va
finançar amb la venda de 3 parcel·les propietat de
l'Ajuntament a la zona del Soler que es van vendre per
344.700 euros més 72.387 euros d'IVA.

Totes aquestes operacions es van fer amb l'autorització
corresponent de la Generalitat.

S'ha arreglat
la rotonda del Rimentol
(zona Pascual i Chocovich)
a l'antiga N-152.



PROVA PILOT EN EL DESPLEGAMENT
DE LA FIBRA ÒPTICA
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Un dels objectius d'aquesta legislatura és connectar tots els
equipaments municipals mitjançant la fibra òptica per tal de
centralitzar els serveis de telefonia i comunicacions de
l'Ajuntament i d'aquesta manera millorar el servei i aconseguir
un estalvi important; alhora també crear una infraestructura
de cablejat de fibra òptica disponible per a tots els gurbetans
i gurbetanes, ja que també s'hi poden connectar a través
d'un operador de telecomunicacions.

Actualment ja estan connectats els equipaments del traçat
urbà de Gurb: Ajuntament, Les escoles i llar d'infants, el Secc.
Institut de Gurb, les Escoles Velles i la zona esportiva, fins
a la urbanització de Serrabonica. Falta poder connectar les
escoles de Sant  Julià de Sassorba i de Granollers de la Plana.

El projecte de connectar les escoles rurals inicialment estava
planificat poder utilitzar les canalitzacions existents de la C-
17 i C-25, però no ha estat possible disposar del permís
necessari dels departaments i és per això que hem decidit
canviar de tecnologia i el desplegament es farà per l'interior
de les canalitzacions d'aigua que van des de l'estació pota-
bilitzadora on captem l'aigua del poble a Malars, passant
pels dipòsits de Palau i llavors, utilitzant un tram aeri ja
existent arribar fins a Serrabonica, i per últim per dins de la
canalització fins les escoles de Sant Julià de Sassorba.

El novedós sistema consisteix en posar una petita canalit-
zació de PVC flexible per dins la xarxa general  i en l'interior
d'aquesta canalització hi haurà la fibra òptica, per tant en
cap moment la fibra estarà en contacte amb l'aigua. Aquest
és un sistema pioner a Catalunya i a tot l'Estat espanyol, ja
que fins ara només n'hi ha experiències amb èxit a Anglaterra,
on està perfectament homologat i normalitzat.

A través de l'empresa d'aigües ATCA (subministradora a Gurb)
i l'assessorament de tècnics que han implantat aquest sis-
tema a Anglaterra procedirem de forma immediata a realitzar
aquesta prova pilot de posar la fibra òptica dins la canalització
d'aigua que hi ha.

Estesa i il·luminada la fibra fins les escoles rurals, els veïns
que ho desitgin s'hi podran connectar utilitzant 3 mètodes
diferents: 1.- Per Wi-Fi des dels dipòsits d'aigua. 2.- Aeri,
mitjançant els pals que hi ha.  3.- Per la canalització d'aigua
que arriba a cada habitatge mitjançant la xarxa existent. En
qualsevol cas mitjançant un operador de telecomunicacions.
Creiem que aquest projecte serà un èxit!



e-SET: un sistema intel·ligent
de treballar i gestionar
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s tecnologies L'AJUNTAMENT DE GURB I EL DE TAVÈRNOLES MILLOREN
EL SERVEI AL CIUTADÀ A TRAVÉS D'UN SISTEMA DE TREBALL
ELECTRÒNIC INÈDIT A CATALUNYA

Els principals indicadors del sistema
en aquests dos ajuntaments son:

AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES
(317 habitants)

> Ha aconseguit reduir el temps d'execució
del projecte a 4 mesos

> Inicialment tenia 491 documents digitals
i actualment en té 1538

> Inicialment no firmaven res en digital
i actualment ja porten 160 documents

> De no tenir cap gestió via eNOTUM amb el ciutadà,
han passat a tenir-ne un 33% de la població

AJUNTAMENT DE GURB
(2.545 habitants)

> En 5 mesos han duplicat els expedients digitals

> Inicialment no firmaven res en digital i actualment
ja porten 600 arxius signats electrònicament.

Joan Roca, alcalde de Gurb, comenta “L'e-SET ens ha portat
a l'estandardització i a la digitalització dels circuits interns de
l'Ajuntament. És així doncs com apareix el concepte que
l'expedient no és del treballador sinó de l'Ajuntament, la pos-
sibilitat de signatura digital i sobretot la possibilitat de connexió
electrònica de l'ajuntament amb el ciutadà i viceversa”.

Àlex Pèlach, director i gerent del CAOC, argumenta “Des del
CAOC pensem que l'e-SET és la base a partir de la qual s'ha
de començar a construir, l'eina potent i estable que permet
endreçar un ajuntament per després treballar-hi a sobre.
L'objectiu del projecte és enfocar-ho a municipis de menys
de 5000 habitants ja que son aquests qui tenen pocs recur-
sos per a tirar endavant aquests projectes”.

Finalment Xavier Forcadell, coordinador de Concertació i As-
sistència Local de la Diputació de Barcelona, diu: “sumar entre
administracions sempre és positiu de manera que després
de veure la realitat de dos casos reals d'èxit és moment de
materialitzar a la resta d'ajuntaments de la demarcació el
programa e-SET; alhora que treballarem amb la petició conjunta
dels dos alcaldes d'iniciar el gestor d'expedients”.

Ara el CAOC i la Diputació de Barcelona enceten el camí per
oferir el desplegament d'aquest servei a tots els municipis
catalans. Catalunya té 947 municipis, d'aquests, el 78%, és
a dir 739, tenen una població de menys de 5.000 habitants,
i recursos molts limitats. L'e-Set és una aposta de futur per
aquestes administracions locals, perquè permet que com-
partint el mateix sistema de treball i les mateixes eines, es
creï una xarxa que els enforteixi.

Des d'aquest mes de gener de 2015, l'Ajuntament de Gurb
i l'Ajuntament de Tavèrnoles funcionaran en totes les seves
àrees amb el sistema e-SET: un model de treball completa-
ment innovador que conjuntament amb els serveis
electrònics prestats pel Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya (CAOC) permet optimitzar esforços, incrementar
la relació electrònica de l'administració amb el ciutadà, mi-
llorar-ne el servei i alhora gestionar tota la documentació de
l'ajuntament de forma digital des de qualsevol punt del món.
El servei e-SET està prestat pel CAOC.

L'e-SET, està basat principalment en la digitalització interna
dels ajuntaments i la potenciació de les eines servides pel
CAOC, mitjançant la transformació del funcionament diari
dels ajuntaments amb la implantació d'un mètode de treball
estandarditzat i procedimentat de forma compartida per tota
l'organització. Va crear-se fruit del trinomi: CAOC, l'Ajuntament
de Sant Quirze Safaja i la Secretària Interventora (Sra. Elisa-
beth Udina) i ara aquests dos ajuntaments, Gurb i Tavèrnoles,
s'han sumat al projecte, fent que a la comarca d'Osona ja en
siguin 6 amb aquest sistema i arreu de Catalunya ja en
sumen 12 funcionant de ple i 14 en procés d'implantació.

La consultora per aquest servei pel Consorci AOC, Elisabeth
Udina, assenyala que “l'eina millora el servei al ciutadà ja que
la nova manera de treballar augmenta l'eficiència dels treballa-
dors i propicia més transparència entre ciutadans i administra-
ció. A més, recondueix hàbits i aprofita els recursos existents
implantant un sistema de treball molt simple i eficient”.

Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles, remarca “Com a alcalde
he guanyat moltíssim en seguretat: sé on son les coses i
digitalment es poden consultar des de qualsevol punt. De
fet, l'e-SET ens ha servit per endreçar els nostres procedi-
ments interns i millorar-los”.

Informació: roda de premsa després de la presentació del projecte.



INSTAL·LACIÓ DE MÉS CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
A DIFERENTS ÀREES DE RECOLLIDA DE RESIDUSM
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En alguns punts de recollida de deixalles no paren de créixer
els abocaments incontrolats fets per gent que va de pas i
molt possiblement d'altres municipis. És per això que està
previst per a aquest any instal·lar  2 càmeres més, una a la
zona de Granollers de la Plana i l'altra a la zona urbana en
l'àrea on es produeixin més abocaments. De moment en els
punts on ja n'hi ha el resultat és molt positiu.

Tot i que la gent de Gurb cada vegada reciclem millor, ja que
a la zona urbana no hi ha incidències en els contenidors de
matèria d'orgànica, de multiproducte i de vidre, sí que a tots
els punts hi ha problemes amb els contenidors de rebuig
(verds) que és la matèria que va a l'abocador d'Orís i que
teòricament havia de disminuir sensiblement des que es va
implantar la recollida d'orgànica i a tots els punts s'hi van
col·locar contenidors de multiproducte i de vidre.  La fracció
de rebuig que va a l'Abocador d'Orís és la que costa més
diners, doncs l'Agència de Residus de Catalunya cobra 17
euros/tona en concepte de cànon i està previst que aquest
impost arribi als 50 euros en poc temps.

L'Ajuntament va aprovar una ordenança per multar a qui faci
abocaments incontrolats, però és difícil detectar-los i per
això es fa la progressiva instal·lació de càmeres i també, de
manera anònima, demanem la col·laboració ciutadana si
detecteu abocaments il·legals.

Malgrat els nombrosos
abocament que es produexen
cada setmana, entre el 2009
i el 2014 s'ha reduït el 23%
la fracció resta - rebuig
(contenidor verd) que va a
l'Abocador d'Orís com es pot
veure en el quadre següent:

REDUCCIÓ EN LA GENERACIÓ
DE LES DEIXALLESM
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Valors expressats en tones /any durans els últims 6 anys

Fraccions 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resta-Rebuig 667 617 580 533 497 508

Orgànica 21 129 125 151 133 135

Multiproducte 216 267 250 239 232 244

Vidre 65 83 74 82 79 69

Total residus municipals 970 1097 1031 1006 943 957

Valors expressats en grams per habitant i dia durant els darrers 6 anys.

Fraccions 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resta - rebuig 740 670 627 567 537 542 457

Orgànica 140 230 219 258 223 226 216

Multiproducte 240 290 271 258 223 226 232

Vidre 72 90 80 87 86 73 62

Mitja comarca

Gurb està dins la mitjana
de la Comarca en la producció
de residus urbans, una mica
millor en la recollida de
matèria orgànica que només
es fa a la zona urbana i una
mica pitjor en la producció
de resta - rebuig degut als
abocaments incontrolats.



EL CASAL
DE LA GENT GRANBe
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Després de l'èxit de les diverses activitats que
s'organitzen des del Casal de la Gent gran, un any més
organitzen un viatge a l'estranger.

GRADES
AL CAMP DE FUTBOLBe
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Properament es construiran unes grades al Camp
de futbol. Estaran situades damunt els vestidors
i a continuació del bar, seguint  la mateixa estètica.

Es preveu un cost de 30.000 euros finançats per
la Diputació de Barcelona.

En aquesta ocasió a Grècia. Serà del 27 d'abril al 2 de maig i
durant aquests 6 dies, a part de visitar els monuments i llocs
més emblemàtics del país, també està previst fer un creuer de
3 dies per les illes saròniques: Hydra, Poros i Egina, illes d'una
bellesa extraordinària. El viatge va dirigit als veïns i veïnes de
Gurb de més de 55 anys.



ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2015

Hisenda

CALENDARI FISCAL 2015
Hisenda

En el Ple del passat mes d'octubre es va acordar modificar
les ordenances fiscals per al 2015. Únicament es va modi-
ficar 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 im-
postos i taxes resten igual que el 2014. En conjunt aquest
augment representa l'increment d'un 0,16 % del total
d'impostos i taxes que recapta l'Ajuntament.

Aquest any, com el 2014 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 2015 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 0,00 %
mecànica IVTM
Impost sobre construccions 0,00 %
Taxa de recollida de deixalles domiciliàries 3,00 %
Taxa de recollida de deixalles 0,00 %
comercials o assimilables
Taxa per al manteniment i conservació 0,00 %
de cementiris (12 €/any)

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 per la causa que sigui no us
eximeix de l'obligació del pagament dins aquest termini.
Per això, des de l'Ajuntament us recomanem que domici-
lieu 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 siste-
ma 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 urbanís-
tiques, 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 escau.

Per aquest 2015 en el cas de Gurb, igual que en el 2014,
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 0,73% al 0,57% per
tal que l'import a pagar fos igual que el 2014, 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 a la recollida de deixalles, l'import
és de 111 € cada habitatge de la zona urbana i 72 € els
habitatges situats en zona rural.

El servei continua deficitari per la gran extensió del municipi
que fa que els vehicles de recollida hagin de fer grans reco-
rreguts. La part positiva és que els gurbetans i gurbetanes
cada dia reciclem millor, si bé persisteix el problema dels
abocaments il·legals per de gent que va de pas.

Impost sobre vehicles tracció mecànica
Del 30 de gener a l'1 d'abril

Impost sobre béns immobles urbans
No domiciliats (no compte bancari)
De l'1 d'abril al 4 de juny

Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats. Primer termini (50%)
Es cobrarà el 2 de juny

Impost sobre béns immobles urbans
Domiciliats. Segon termini (50%)
Es cobrarà el 2 de novembre

Taxa sobre gestió de residus domèstics
De l'1 d'abril al 4 de juny

Taxa sobre gestió residus comercials
De l'1 d'abril al 4 de juny

Taxa per manteniment del cementiri
Del 4 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques
Del 4 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre béns immobles rústica
Del 4 de setembre al 5 de novembre



GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L'ANY 2015

Hisenda

El Ple de l'Ajuntament del passat mes de desembre va aprovar per unanimitat el Pressupost municipal de l'any 2015.
El pressupost és de 2.658.854 euros, dels quals 2.247.880 euros corresponen al pressupost ordinari i la resta,  410.974
euros al d'inversions.

PRESSUPOST 2015

PREVISIÓ  INGRESSOS euros PREVISIÓ DESPESES euros

I Impostos directes 1.447.159 I Despeses de personal 484.000

II Impostos indirectes 30.000 II Desp. corrents i  serveis 1.412.780

III Taxes i altres ingressos 491.602 III Despeses financeres 4.000

IV Transferències corrents 562.152 IV Transferències corrents 332.100

V Ingressos patrimonials 35.000 VI Inversions reals 410.974

VII Transferències capital 92.941 IX Passius financers 15.000

TOTAL 2.658.854 TOTAL 2.658.854

En el pressupost ordinari, igual com en el del 2014, 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
a les de personal que són idèntiques a les dels darrers anys,
sense cap increment ni de cost ni de plantilla.

En compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària, el
pressupost ordinari és un 0,66% inferior respecta a l'any
anterior. Per aquest any l'Estat permet com a màxim un
increment de l'1,7%. Això dóna marge per si durant el 2015
s'ha d'incrementar alguna partida per causa imprevista.

També es rebran menys subvencions de la Generalitat tant
per a la Llar d'infants com per a l'Escola de música, encara
que en part queden compensades per una major subvenció
de la Diputació de Barcelona.

Sobre les inversions, el pressupost és pràcticament igual
que el del 2014. És provable que durant el 2015 hi hagi
noves inversions si s'obtenen subvencions de la Generalitat
o de la Diputació de Barcelona.

De moment per aquest 2015 està previst:

100.000 euros...
per adquirir de les butaques del Teatre o sala polivalent.

35.000 euros...
per construir unes grades al Camp de futbol.

145.974 euros...
per asfaltar carrers.

15.000 euros...
per adquirir mobiliari.

115.000 euros...
per desplegar la fibra òptica.



ORDENACIÓ DE L'ESPAI D'INTERÈS
NATURAL DE LA CREU DE GURB
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El turó de la Creu de Gurb forma part de l'Espai d'interès
natural dels turons de la plana ausetana, juntament amb el
del Castell de Tona, el de Torrellebreta i el de Mont-rodon.
Aquests turons testimoni constitueixen formacions
geològiques singulars que identifiquen la conca d'erosió de
la plana de Vic, excavada pels rius Ter i Congost.

Els turons de la plana de Vic reuneixen valors geològics, biològics i un gran interès paisatgístic. Segons l'informe de la
Generalitat del Pla especial de delimitació de l'espai “Els turons són un testimoni relictual de la història geològica de la
plana de Vic i del seu paisatge vegetal primitiu. S'ha de considerar l'especial fragilitat d'aquestes formacions, fàcilment
erosionables, i amb processos que poden esdevenir irreversibles.”

Actualment el turó de la Creu de Gurb i voltants és força
freqüentat per a la pràctica del senderisme. Aquest augment
de la pressió humana en un espai relativament petit (unes
500 hectàrees), és una amenaça per a la preservació dels
seus valor naturals (aparició excessiva de senders, de sen-
yalització, erosió, deixalles, etc.).

Per millorar l'ordenació de l'ús públic de l'espai, i incrementar
la conscienciació per a preservar-lo, tot divulgant-ne els
valors naturals, des de la Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Gurb i amb el suport de la Direcció General
del Medi Natural i Biodiversitat, es realitzaran actuacions de
reforçament de la informació i de la senyalització dels camins
adequats de l'espai, així com de les pautes de conducta per
a la preservació de l'entorn.

El projecte preveu col·locar rètols informatius dels senders
adequats per accedir al turó des dels diferents punts habi-
tuals d'inici, senyalització vertical homologada d'acord amb
els estàndards de la Direcció General del Medi Natural i
l'edició d'un mapa de senderisme de l'espai.

Model de rètol similar als que es col·locaran
a les entrades de l'espai.

Turó de la Creu de Gurb



L'Inventari de camins del Consell Comarcal d'Osona n'inclou 79 que considera d'interès territorial per a la comarca, és
a dir que uneixen nuclis urbans o bé que actuen com a dreceres o alternatives de carreteres i tenen una funció vertebradora
del territori. També inclou camins que porten a indrets d'interès públic rellevant per la comarca (per exemple el camí de
Casserres). A Gurb n'hi ha 4 d'inclosos.

SENYALITZACIÓ DELS CAMINS
D'INTERÈS TERRITORIAL D'OSONA

M
ed

i Ambient

Bona part dels camins de l'inventari
s'han asfaltat o es mantenen en bo-
nes condi-cions per al trànsit rodat.
Una de les mancances que presenten
és la senyalització, especialment pel
que fa a la regulació dels límits de
velocitat, ja que malgrat puguin tenir
un bon ferm, acostumen a ser més
estrets que una carretera, i és fàcil
trobar-hi vehicles lents (tractors) o
gent que va a peu.

És per això que el Consell Comarcal
ha aprovat un projecte de senyalitza-
ció d'aquests camins, que es portarà
a terme les properes setmanes, amb
l'objectiu principal de regular el trànsit
rodat i de donar informació intrínseca
del camí (indret, llargada, amplada,
presència habitual de vehicles agríco-
les, etc.).

Camins de Gurb inclosos a l'inventari del Consell Comarcal d'Osona

Núm Recorregut Llargària
de camí (km)

205 De la carretera de Sant Bartomeu a l'alçada de l'Argila 8,43
fins a la carretera de Roda a l'alçada del Pladelasala.

206 Camí de Sant. Julià Sassorba: de la carretera d'Olost a l'alçada de la Franquesa 4,95
fins a la carretera de Sant Bartomeu a l'alçada de Comaverda

201 Camí de Malars: de la carretera de Manlleu fins a Roda 2,70

603 Camí de Palau (enllaça amb el 205) fins a Manlleu (Vista Alegre) 2,75

Model d'un dels tipus de rètols que es
col·locaran a l'inici dels camins.

Mapa de camins de l'Inventari
del Consell Comarcal d'Osona.



PUNT JOVE DE GURB
“EL FEMER”
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Per aquest  2015, des del Punt Jove de Gurb
tenim nombroses activitats preparades per a vosaltres.

Com cada any,  a principis de març al punt jove farem la tradicional bicicletada-calçotada.

També participem en l'organització de les Jornades Càpsula
d'orientació acadèmica i professional que es faran a Vic els
dies 4 i 5 de març de 2015. Durant el matí es portaran a
terme accions adreçades als alumnes de 4t d'ESO de tots
els centres educatius de la comarca d'Osona i a la tarda
tindran lloc xerrades destinades als agents socioeducatius
(famílies, educadors i altres professionals) i joves.  Els joves
de l'institut de Gurb ja estant inscrits a les jornades del matí,
però convidem a famílies, pares, mares i joves i totes aquelles
persones que estigueu interessades a participar a les jor-
nades de la tarda. Per això, juntament amb el butlletí, us hem
fet arribar una carta amb la informació detallada de la pro-
gramació de tarda, amb totes les accions formatives.

Una altra activitat que ja fa uns quants anys que es porta a
terme a la comarca d'Osona és el Raid dels Ausetans, des-
tinat a joves d'entre 13 a 29 anys que promou valors de
cohesió social, integració, respecte al medi i a les persones,
mitjançant un conjunt d'activitats socials, esportives,
d'aventura, culturals i d'oci, a través d'un raid participatiu i
engrescador per a tot el jovent del poble.
Aquest any Gurb hi participarà, després que en d'altres edicions ho hagués fet amb un format més personalitzat. Els joves
realitzaran diverses proves dins el municipi com ara, geocatching o una campanya d'acció social, dividits en grups d'entre
quatre a sis persones al llarg de deu dies. En aquestes proves no es valorarà la força ni l'habilitat, sinó valors com el treball
en equip i el respecte, a més de fomentar que els joves coneguin indrets rellevants del poble.

La final local es portarà a terme el dissabte 11 d'abril al pavelló municipal i als seus voltants. D'aquí sortirà l'equip guanyador
que el 9 i 10 de maig disputarà la victòria general a les Comes per aconseguir el premi d'un dia tot pagat a Port Aventura. Per
a fer la inscripció dels equips i per a més informació, podeu contactar amb el puntjovegurb@diba.cat o al tel. 938 869 320.

I  a partir del mes d'abril es portaran a terme els tallers de primavera, que en aquesta edició es barrejaran els tradicionals
dels últims anys, com ara el de vins i el de receptes de Thermomix, amb nous tallers com el de costura i d'altres. Com
a novetat, aquesta primavera també s'organitzarà una sortida a les caves Pere Ventura de Sant Sadurní d'Anoia i de cara
a l'estiu  es portarà a terme la sortida a Port Aventura.

Trobareu més informació
de totes les activitats al Facebo-
ok del Femer i també a la web de
l'Ajuntament de Gurb.

I si teniu qualsevol dubte:
puntjovegurb@diba.cat
o al tel. 938 869 320

Punt Jove de Gurb



XXVII CONCURS LITERARI
DE GURB

Cultura

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

XXVII
PREMIS LITERARIS

“AJUNTAMENT DE GURB”

S'ofereixen
els següents premis:

Premi “PERE FARRES”
Al millor text narratiu escrit

per un autor 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.

Amb la
col·laboració de:

Òmnium Cultural
Consell Comarcal d'Osona

Convoca:

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb
gurb@diba.cat



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

PREMIS
JOVES CONCURSANTS

Premi “OT EL BRUIXOT”
Al millor text narratiu escrit per un estudiant
que cursi 3r o 4rt de primaria.

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 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 5e o 6e de primaria.

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 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 SES 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 pera l'autor/a
i, un lot de llibres per a l'escola, si ha incentivat
l'alumne a participar-hi.

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:
Màxim de 4 pàgines: Premis OT El Bruixot i Gianni Rodari
Màxim de 6 pàgines: Premi Tirant Lo Blanc
Màxim de 10 pàgines: Pere Calders i Pere Farrés
Premi Carme Morera: extensió d'entre 3 i 6 poemes.

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). Només el
guanyador de cadascuna de les categories s'haurà de
comprometre a entregar el treball en suport informàtic. Adreça:
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gurb (Mas de l'Esperança
- 08503 Gurb).

En el cas dels textos presentats per l'Escola o l'Institut de Gurb,
s'acceptarà que es lliurin  per correu electrònic, des de l'adreça
de correu del professor que coordini els premis, amb el títol de
l'obra i la categoria a la qual s'accedeix.

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 2015.

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 2015, 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.



MALARS
MOLÍ, FÀBRICA, COLÒNIA

Cultura

Va ser probablement la primera experiència
colonial del tram mitjà del riu Ter, creant-se al
voltant d'un antic molí, però que malgrat la seva
antiguitat i peculiaritat,  no ha estat mai estu-
diada en profunditat.

És per aquest motiu que l'Ajuntament de Gurb
va encomanar un treball de recerca que per-
metés recopilar, estudiar i analitzar la nombro-
sa informació que sobre aquest espai tenien
fons tant públics com privats, amb la voluntat
de recuperar la veu i la història d'un conjunt
edificat sobre una zona inundable, que ara està
amenaçada de desaparèixer sota les aigües
que fa segles li van donar vida.

Si finalment això passa, en desapareixerà
l'herència arquitectònica. Però gràcies a aquest
treball es mantindrà un llegat immaterial que
per si sol sintetitza la història recent del nostre
país i la seva gent, i s'haurà fet tot el que calia
per salvar-ne la memòria.

Aquest serà el títol que donarà nom al llibre que l'Ajuntament de Gurb està
acabant de preparar sobre Malars. Una antiga colònia i fàbrica tèxtil ubicada
prop de la confluència dels rius Ter i Gurri, al límit del terme de Gurb, i que
en l'actualitat encara es manté parcialment en peu.



EL BUTLLETÍ
ESPAI RESERVAT ALS GRUPS POLÍTICS
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Fa gairebé 4 anys que des del grup municipal d'ERC a Gurb vam pactar un acord de govern per la
legislatura 2011-2015, amb l'objectiu d'afavorir l'entesa i assolir el màxim consens tant per resoldre

els problemes del dia a dia, com per definir algunes línies mestres per encarar el futur.
Arribant ja al final d'aquest mandat, creiem que podem fer un balanç positiu de la nostra gestió. En l'àmbit municipal, no només
s'ha aconseguit mantenir els serveis tot i la davallada d'ingressos que ens ha portat la crisi, sinó que a més s'han pogut afrontar
noves millores, com ho són l'obertura del centre d'envelliment actiu, la nova passera per creuar la via del tren al Polígon Mas Galí,
la creació d'una nova biblioteca a l'escola, l'extensió de la fibra òptica, o la remodelació del teatre, entre d'altres. I tot això sense
haver-ho de traduir en un increment d'impostos municipals.

En l'àmbit nacional, des del grup d'ERC a Gurb hem liderat la posició de l'ajuntament en favor d'un nou estat, del que no només
volem canviar la bandera, sinó també fer-lo més transparent, més just, més democràtic i més proper als ciutadans. Tant en un
àmbit com en l'altre, aquest 2015 serà un any decisiu, amb convocatòria d'eleccions municipals i nacionals. I com sempre, allà
hi serem perquè ningú abarateixi els nostres somnis. Aquest 2015, anem per feina!

I sembla que no pugui ser! Lluny queden les eleccions municipals del maig de 2011. En tot aquest
temps, hem viscut a primera línia la transformació, el canvi de mentalitat d'una societat plena

d'il·lusió per un futur millor i més lliure. Veure que quan la gent s'uneix és capaç de fer canviar el rumb de la història no té preu.

Viure mobilitzacions col·lectives com les del  9N, i poder dir que nosaltres també hi érem, és impagable. I sentir que hem posat
el nostre granet de sorra per millorar el dia a dia del nostre municipi és una satisfacció que ningú no ens podrà treure. Nosaltres
seguim i seguirem fidels a les sigles que ens defineixen, practicant la “Solidaritat” amb els projectes i les entitats que treballen
desinteressadament per qui més ho necessita i lluitant “per la Independència” del nostre poble.

Ara i sempre i més que mai, Visca Gurb, Visca la seva gent i Visca Catalunya Independent!!!

Malgrat la crisi econòmica i financera que estem patint fa massa anys, la setmana passada la
Cambra de Comerç d'Osona va fer públic un estudi sobre la dinàmica empresarial de 14 municipis
de la comarca, concretament els majors de 2.500 habitants, entre ells Gurb.

Tot i que l'estudi és bàsicament empresarial també inclou una sèrie d'indicadors municipals en els quals el municipi de Gurb,
sigui per les causes que siguin, hi surt molt ben posicionat en tots. El principal, l'índex d'atur, el més baix de tot, concretament
el 5,85% de la població activa, segons dades del novembre de 2014. Considerem que aquesta és una dada positiva i més si en
els pròxims mesos encara la tendència és que baixi, com seria desitjable. Aquest nivell d'atur és incomparable amb la mitjana
de Catalunya i no parlem amb la d'Espanya. L'estudi, amb dades dels anys 2011, 2012 i 2013, també situa Gurb amb un saldo
positiu en la creació de noves empreses, més autònoms, menys deute viu municipal i tot un seguit de dades encoratjadores.

També voldríem destacar en aquest apartat l'important impuls que està realitzant  l'Ajuntament en la implantació de noves tecnologies
encaminades a donar un millor servei al ciutadà, amb més transparència i per simplificar l'administració mitjançant els nous models
de gestió electrònica e-SET, e-TRAM i e-NOTUM. Creiem que molt aviat es podran veure els resultats de manera clara.

Bones perspectives per a Gurb

Anem per feina

Han passat 4 anys

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal de Solidaritat per la Independència

Grup municipal de Convergència i Unió

Podeu seguir la nostra feina i contactar amb nosaltres a facebook.com/



Ajuntament de Gurb
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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 / Dl. i Dm. de 15 a 20 h / Dm. Dj. i Dv. de 8 a 13h

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 / 656 366 337

Parròquia de Granollers 938 863 140

Parròquia de Vespella 938 861 555 / 656 366 337

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

H i d’ ió l úbli

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.


