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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.es

El passat 25 d’octubre va entrar en funcionament el Casal 
per a la Gent Gran. Prèviament es va constituir una junta 
gestora que està formada per 17 persones: un president, un 
vicepresident, un secretari, un tresorer i 13 vocals. El primer 
dia de funcionament es va fer la presentació oficial a la Sala 
de Cultura i seguidament un refrigeri al Casal. Més de 150 
persones de Gurb van participar a l’acte. Ja des d’un primer 
moment van començar les inscripcions per fer-se soci i per 
participar en els diferents tallers.

A més dels jocs típics com el parxís, el dòmino, les cartes, etc... 
es practiquen diferents tallers d’informàtica, de labors i d’altres 
que es proposaran i que s’aniran fent periòdicament en funció 
de la demanda.

En un futur pròxim està previst que es pugui oferir el servei 
de fisioteràpia i podologia. També s’ha construït una àrea de 
petanca al costat del teatre i properament es farà la distribució 
dels horts que hi ha a la zona d’aparcament. Amb només 4 
mesos de funcionament el Casal ja compta amb 125 socis.
El requisit per fer-se soci és tenir més de seixanta anys o 

ser pensionista i ser veí de Gurb. Cal passar pel Casal on us 
ensenyaran les instal·lacions i us explicaran i podreu veure les 
activitats que es realitzen. La quota anual és de 12 euros.
Valorem molt positivament la participació, la bona acollida i 
la tasca tant important que han fet els membres de la Junta 
en aquesta primera fase, possiblement la més complicada per 
tirar endavant aquest projecte. Doncs tot ha anat perfecte; 
l’organització, l’elaboració dels estatuts, l’ intercanvi de 
punts de vista amb les juntes d’altres casals, tot amb un gran 
entusiasme. També valorem positivament que en tan poc temps 
ja hi hagi tants socis; entenem que hi ha una bona percepció  
i que tothom sap que si vol pot disposar d’un equipament 
públic amb molt futur. Gurb ha fet un pas més en el benestar 
de la gent.

Per tal de facilitar l’accés al recinte de l’Esperança, s’ha 
construït un pas de vianants. En el moment que es facin les 
obres d’urbanització de la Carretera de Sant Bartomeu està 
previst la construcció d’àmplies voreres i nous passos per a 
vianants.

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

LLISTAT DE MEMBRES I UBICACIÓ CUBES I REMOLC
NOM ADREÇA TELÈFON
Ajuntament de Gurb Mas l’Esperança 93 886 01 66
Federació ADF d’Osona Palau firal (Vic) 93 885 04 97
Jaume (Coordinador ADF d’Osona) Palau firal (Vic) 651817521
Josep M. Falgueras Masramon La Coromina CUBA 2000 LTS. 93 886 06 60 - 670535139

93 889 21 10

David Prat Xirgu (Coordinador de Gurb) El Plans 
Emissora

93 885 21 31  
618301356 Coord. ADF 
679259597 particular

Marc Carbonell Farres Mas Carbonell CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 883 34 74 - 619287071
93 885 52 05

Ramon Vall Quer El Pasqual CUBA 2000 LTS.  
Emissora

93 886 30 50 - 650985293

Ramon Farrés Riera La Codina  
Emissora

93 888 90 58 - 626697670

Pere Altarriba Castany Mas Sant Vicenç REMOLC 600 LTS.  
Emissora

93 888 92 01 - 629763023

Ramon Roca d’Argila Mas L’Argila 93 886 27 84 - 689134535
Marcel.lí Lladó Simon Casanova del Pla CUBA 2000 LTS.  

Emissora
93 888 90 35 - 669293913

Ramon Falgueras Masramon Mas Falgueras s/n 93 743 01 66
Carles Lladó Trigo Casa Nova Pla s/n 93 888 90 35
Ramon Farrés Coll Mas la Codina 93 888 90 58
Josep Maria Falgueras Verdaguer Mas la Coromina 678489877

EN CAS D’INCENDI PODEU TRUCAR A:
Bombers Generalitat 085
ADF d’Osona (Coordinador d’Osona) 651817521 Jaume
Forestals (DARP – CONTROL VIC) 93 889 59 45 (8h matí a 9h vespre)
Bombers Vic 93 885 10 80
Bombers accident Catarel 1ªtrucada 085

2ªtrucada 93 485 03 03

Mossos d’Esquadra 088 

En cas de sortida per apagar foc cal avisar a CONTROL VIC 938895945 i comunicar el nom dels que surten  
i amb quins mitjans a fi que l’assegurança ho cobreixi en cas de necessitat.

Mas l’Esperança
08503 Gurb
Tel 93 886 01 66
Fax 93 886 00 47
e-mail: gurb@diba.es

JA està eN fuNcioNAmeNt
el cAsAl per A lA GeNt GrAN

lA coNsellerA De sAlut iNAuGurA 
oficiAlmeNt el coNsultori mÈDic 

El passat 13 de desembre la consellera de Salut de la 
Generalitat, Marina Geli, va inaugurar oficialment el Consultori 
Mèdic. 

Us recordem que l’equip de professionals està format per:
Medicina general: Dra. Sara Martínez de Arenzana
Infermeria: Anna Bach
Pediatria: Dra. Nati Esteve
Llevadora: Montse Pujol
Treball social: Lluís Sarreta
Serveis administratius i recepció: Elvira Font

L’horari d’atenció al públic és:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 3 h.
Els dimecres de 2 a 2/4 de 9.
Assistència a domicili, a hores convingudes.
El telèfon d’informació i per concertar visita: 938 869 922
Properament començaran les classes d’educació maternal  
i post part. 

Tot i el poc temps que porta en funcionament podem dir 
que el servei es presta amb total normalitat i amb una gran 
professionalitat.

Bases:

1. Els treballs que es presentaran hauran de ser inèdits, escrits en 
català i en la modalitat de narració breu o poesia segons el premi que 
optin. 

2. Els treballs s’hauran de presentar per triplicat, mecanografiats a 
doble espai i amb la lletra de cos 12, en fulls de mida DIN A-4, excepte 
els que optin al premi “OT EL BRUIXOT”

3. Tots els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat, amb 
un títol i un lema escrit en la part frontal del sobre, especificant, 
a més, el premi a què s’opta i si és de Gurb. Així mateix, s’haurà 
d’incloure un disquet amb el treball en suport informàtic, excepte 
els que optin al premi “OT EL BRUIXOT”. A dins d’aquest sobre n’hi 
haurà un altre de més menut, tancat, amb el mateix títol i lema a la 
part exterior i que contindrà a dins les dades personals de l’autor/a 
(nom i cognoms, adreça completa, telèfon i NIF; i els estudiants han 
d’adjuntar-hi un document segellat pel centre on consti el nom del 
centre i el curs que fan).

4. Els treballs s’hauran de trametre –personalment o per correu 
certificat- a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb (Osona), 
mas de l’Esperança 08503 Gurb (Osona).

5. Si una escola estimula els alumnes a participar en els premis ho 
han de fer constar incloent a l’interior del sobre descrit a la Base 3 el 
nom del/la tutor/a, el curs de l’alumne/a i el segell del centre, indicant 
també l’adreça i el telèfon de l’escola. Si algun/a alumne/a resulta 
guanyador/a, l’escola també rebrà un lot de llibres.

6. Els treballs hauran d’arribar al registre de l’Ajuntament de Gurb 
abans del dia 23 d’abril de 2008. En el cas dels treballs enviats per 
correu, s’admetran aquells que porten data d’expedició de 23 d’abril de 
2008 o anterior. 

7. Els jurats per a cadascuna de les modalitats seran designats per 
l’Ajuntament de Gurb i estaran facultats per declarar deserts alguns 
premis o per proposar una altra distribució nominativa. El seu 
veredicte serà inapel·lable.

8. El veredicte dels jurats respectius es farà públic en un acte que 
s’anunciarà amb la suficient antelació i que se celebrarà al mes de 
juny, en el marc de les Festes de Primavera d’aquest municipi. El 
guanyador haurà de venir a recollir el premi personalment el dia que 
es faci el lliurament. 

9. L’organització no es comprometen a tornar els treballs no premiats 
als seus autors. 

10. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Ajuntament 
de Gurb, els quals els podran editar en qualsevol publicació pròpia o 
gestionar-ne la publicació en una editorial i l’import del premi serà 
considerat com un acompte dels drets d’autor. Si en el termini d’un 
any, a partir de la data en què es farà públic el veredicte del jurat, els 
treballs guanyadors no s’han publicat, els autors quedaran lliures per 
poder-los publicar on estimin convenient. 

11. Qualsevol qüestió no prevista la resoldrà el jurat i l’Ajuntament de 
Gurb. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases. 
L’incompliment comportarà l’exclusió del treball presentat.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb convoca el XX Concurs 
Literari “Ajuntament de Gurb”. S’ofereixen els següents premis, idèntics 
per als dos grups de concursants:

5 PREMIS RESTRINGITS ALS VEÏNS DEL POBLE DE GURB O 
ESTUDIANTS DEL CEIP LES ESCOLES

5 PREMIS PER A LA RESTA DE CONCURSANTS

Premi “OT EL BRUIXOT” al millor text narratiu escrit per un autor de 8 a 9 
anys. L’extensió no serà superior a 5 pàgines, que s’hauran de presentar 
de forma manuscrita. 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 autor de 
10 a 12 anys. L’extensió no serà superior a 5 pàgines, que s’hauran de 
presentar mecanografiades i a doble espai. 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 “TIRANT LO BLANC” al millor text narratiu escrit per un autor de 
13 a 16 anys. L’extensió no serà superior a 10 pàgines, que s’hauran de 
presentar mecanografiades i a doble espai. El premi està dotat amb 100 
euros i 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 “PERE CALDERS” al millor text narratiu escrit per un autor de més 
de 16 anys. L’extensió no serà superior a 10 pàgines, que s’hauran de 
presentar mecanografiades i a doble espai. El premi està dotat amb 150 
euros i 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 homenatge “CARME MORERA I RUSIÑOL” als millors poemes 
escrits per un autor de més de 16 anys. L’extensió serà entre 3 i 6 
poemes, que s’hauran de presentar mecanografiats i a doble espai. El 
premi està dotat amb 200 euros.

El jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients, que 
consistiran en lots de llibres i es reserva el dret de declarar desert 
qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho 
requereixi. 

El lliurament dels premis es farà dins els actes de les Festes de 
Primavera el proper 7 de juny a les 6 de la tarda a la Sala de Cultura. 
En el mateix acte, es retrà homenatge a la poetessa, mestra 
i gurbetana Carme Morera i Rusiñol (Gurb 1947-2006), amb 
una exposició, un recital de poesia i un breu concert a càrrec de 
l’orquestra l’Escola de Múcica de Gurb.

El jurat, que compta amb el suport d’Òmnium Cultural està format 
per filòlegs, escriptors i professionals de l’educació. 

US RECORDEM QUE ESTÀ OBERT A TOTHOM I QUE ELS MAJORS DE 
16 ANYS COM A NOVETAT PODEN OPTAR A UN PREMI DE POESIA.

TOTS ELS TREBALLS S’HAN DE PRESENTAR AL REGISTRE DE 
L’AJUNTAMENT ABANS DEL 23 D’ABRIL DE 2008.

XX coNcurs 
literAri De GurB

www.gurb.cat

Aquest butlletí l’edita l’equip de govern de l’Ajuntament de Gurb i vol 
ser un mitjà d’informació per als gurbetans i gurbetanes de tots els 
temes rellevants per al municipi i que afecten a la seva gent. 

Us demanem que feu arribar els vostres suggeriments mitjançant 
l’adreça www.gurb.cat o per qualsevol altre sistema que cregueu 
convenient.



El passat 22 de desembre els adjudicataris de la primera promoció 
d’habitatges socials van poder visitar un dels habitatges mostra ja 
pràcticament acabat. Les obres s’han realitzat en un termini inferior al 
que preveia el contracte d’adjudicació. Els Servis tècnics municipals i 
l’Ajuntament, valorem molt positivament tot el procés de construcció 
dels habitatges, tant pel que fa a la professionalitat com al rigor amb 
què s’ha portat a terme tot el procés. El lliurament dels habitatges està 
previst que es realitzi el proper mes d’abril.

Les ordenances aprovades per aquest any 2008 preveuen un increment 
del 3% de mitjana en el conjunt d’impostos i de taxes que pagarem 
els gurbetans i les gurbetanes. Concretament l’increment és del 3% en 
l’Impost sobre vehicles, del 6% en l’Impost sobre béns immobles urbans 
que passa del 0,67 al 0,70% sobre el valor cadastral, i un augment 
del 5% en la taxa sobre recollida de deixalles; i resten invariables 
les tarifes dels altres impostos i taxes com l’Impost sobre activitats 
econòmiques, la taxa per a llicències urbanístiques, la taxa per obertura 
d’establiments i altres.

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. Les 
despeses en concepte de recollida de gespa i neteja de carrers van 
a càrrec del pressupost de l’Ajuntament, sense que repercuteixin en 
l’import de la taxa.

L’import que correspon pagar és de 98 E cada habitatge de la zona 
urbana i 63 E els habitatges situats en zona rural. Amb tot, Gurb 
continua essent un municipi amb una pressió fiscal de les més baixes.

HABitAtGes 
sociAls

tAXes i impostos 
per Al 2008

En el Ple de l’Ajuntament del 13 de desembre es va aprovar amb els 
vots de l’equip de govern el Pressupost municipal corresponent a l’any 
2008. El pressupost és de 17.893.199 euros dels quals 2.214.203 euros 
corresponen al pressupost ordinari i la resta, 15.678.996 euros al 
d’inversions.

Referent al pressupost ordinari, les principals partides corresponen 
als ingressos per impostos i taxes, i les despeses: de personal, de 
manteniment d’edificis públics com l’escola, la llar d’infants, el nou 
edifici on hi ha el Consultori, el Casal de la Gent Gran; el pavelló, 
l’Ajuntament, els serveis de manteniment de l’enllumenat públic, el 
manteniment de camins rurals, el manteniment dels carrers i espais 
públics, la neteja viària, el mobiliari urbà, la recollida de residus, el 
manteniment del clavegueram, dels jardins i altres.

També hi ha diverses partides destinades a subvencionar totes les 
activitats culturals, esportives i socials que es realitzen al municipi.

Pel que fa a les inversions hi ha 15 milions d’euros destinats a les obres 
d’urbanització de la zona anomenada les Rondes que es compensa amb 
els ingressos pel mateix import en concepte de quotes d’urbanització 
que pagaran els propietaris.

La resta d’inversions corresponen a equipaments públics, concretament 
622.996 euros per a finalitzar les obres d’ampliació de l’escola i que 
financia la Generalitat i 25.000 euros per millorar l’accés per a vianants 
al recinte de l’Esperança. 

També està previst comprar el mobiliari per a la zona ampliada de la 
llar d’infants i altres béns per a equipaments municipals.

GurB AproVA el 
pressupost per 
A l’ANY 2008

l’AmpliAciÓ De  
l’escolA i De lA llAr 
D’iNfANts, A BoN ritme

relleu Al  
JutJAt De pAu

GurB posA eN  
mArXA el puNt 
D’iNformAciÓ  
JuVeNil 

El passat mes d’agost, mitjançant subhasta pública es van adjudicar 
les obres de d’ampliació de l’escola a l’empresa Excover SA, la qual va 
presentar la millor oferta, per un import de 1.269.023 euros.
Les obres, gestionades pels tècnics municipals i finançades per la 
Generalitat de Catalunya avancen a un ritme molt accelerat i es preveu 
que finalitzin abans de començar el proper curs 2008-2009.

Igualment les obres d’ampliació de la llar d’infants avancen al ritme 
previst per tal de poder començar el nou curs amb total normalitat.

Després de quasi 20 anys com a jutge de Pau titular de Gurb,  
Màrius Aliguer ha decidit que era el moment de plegar. Ha estat un 
jutge exemplar. Ha realitzat la seva tasca amb saviesa, tolerància  
i objectivitat.

L’ha substituït al càrrec Pau Espona que ja era suplent. Pau Espona, 
que és veí de Gurb de tota la vida, coneix la realitat del municipi 
abastament, és una persona dialogant i cordial. Ha acceptat el càrrec 
amb molta il·lusió. A tots dos, moltes gràcies!

Màrius Aliguer Marta MolistPau Espona

Desde principis d’any s’està treballant en la implantació d’un Punt 
d’Informació Juvenil a Gurb (PIJ). La tècnica de Joventut, Marta Molist, 
està elaborant el Pla Local de Joventut que ha de servir de base per a la 
seva implantació i que formarà part de la xarxa de Punts d’Informació 
Juvenils de la Generalitat. 

Un PIJ, és un equipament al servei de l’emancipació i la participació 
dels joves, i l’objectiu és assessorar-los en diferents temàtiques com els 
estudis, el treball, el lleure, l’esport, la salut, el voluntariat, l’habitatge, la 
participació, el turisme i l’organització de diferents activitats.

És un punt on el jovent pugui expressar les seves inquietuds i aportar 
noves iniciatives. On pugui fer propostes, organitzar sortides, festes, 
xerrades...

Un punt on es rebi tot tipus d’informació per part de la Generalitat, la 
Diputació, el Consell Comarcal o d’altres Punts d’Informació, la qual pot 
ser d’utilitat per a les necessitats dels joves de Gurb, així com informació 
de les possibles subvencions tant per al finançament del Servei com per 
a activitats destinades a joves. 

Des de l’Ajuntament creiem que aquesta iniciativa és un pas endavant 
en la societat del benestar, en aquest cas, destinat especialment als 
joves. Esperem que progressivament es vagi consolidant.

La persona encarregada de posar-lo en funcionament comparteix 
jornada laboral amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, on realitza 
també la mateixa activitat.
L’horari a Gurb és els dilluns al matí, els dimecres al matí i tarda i els 
divendres a la tarda.
El telèfon de contacte és: 938.869.320
Correu electrònic: puntjove@gurb.net 
Horari al públic: dimecres i divendres de 16 a 20 h al recinte de 
l’Esperança (damunt del Casal de la Gent Gran).
Per a qualsevol informació us podeu dirigir també a l’Ajuntament.
Quan estigui en ple funcionament, des del PIJ s’enviarà informació 
puntual a tots els joves.

El període de cobrament dels impostos i de les taxes aprovat per  
al 2008 és el següent:

Impost sobre vehicles tracció mecànica:  
del 4 de febrer al 4 d’abril.
Impost sobre béns immobles urbans:  
del 3 d’abril al 3 de juny.
Taxa sobre recollida escombraries: 
del 3 d’abril al 3 de juny.
Impost sobre activitats econòmiques:  
del 4 de setembre al 4 de novembre.
Impost sobre béns immobles rústica:  
del 4 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, per la 
causa que sigui, no eximeix de l’obligació del pagament dins aquest 
termini. Per això, des de l’Ajuntament us recomanem que utilitzeu la 
domiciliació bancària. 

També es pot fer el pagament mitjançant Internet a l’adreça  
http://orgt.diba.cat amb targeta de crèdit o directament en compte 
bancari. Com a novetat també podeu sol·licitar rebre un SMS o un 
correu electrònic que us recordarà el dia que es realitzarà el càrrec al 
compte. Ho podeu sol·licitar a la mateixa adreça electrònica o al telèfon 
gratuït 900 715 017. 

Per a la resta d’impostos i de taxes com les llicències urbanístiques, 
l’Impost sobre plusvàlua, la taxa per l’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.

cAleNDAri  
fiscAl 2008

En el mateix Ple del 13 de desembre es va aprovar la sol·licitud de 
subvenció del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de 
Catalunya) – que és per als pròxims 5 anys, és a dir 2008-2012, per a 
projectes dels quals es preveu l’execució en diferents anys, dels que en 
destaquem la urbanització del sector de Martinencs, la urbanització de 
la carretera de Sant Bartomeu, la col·locació de gespa artificial al camp 
de futbol, la construcció d’un magatzem municipal, la reforma de les 
diferents rotondes del municipi, la construcció d’una piscina municipal o 
la remodelació del teatre.

També quan surti la convocatòria per als pròxims anys de la Xarxa 
de Municipis (Diputació de Barcelona) i del FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Econòmic i Rural) es demanarà la subvenció que pugui 
tenir dret l’Ajuntament íntegrament a la urbanització de la carretera de 
Sant Bartomeu, entenent que aquesta via, a llarg termini es convertirà 
en el carrer principal del municipi. Actualment la carretera és de titularitat 
de la Diputació i s’està en negociació per tal que pugui ser municipal. 

Tots aquests projectes, que en conjunt són d’una gran ambició, 
està previst que s’executin en diferents exercicis i en diverses fases 
i en funció del finançament que es pugui aconseguir, així com del 
desenvolupament de diferents plans parcials que en definitiva seran 
els que finançaran la part principal del cost mitjançant quotes 
d’urbanització. En cap cas s’executaran de forma conjunta. 
Quan coneguem els possibles ajuts i les negociacions estiguin més 
avançades, l’Ajuntament n’aprovarà l’execució. Possiblement alguna 
d’aquestes obres podrà començar aquest mateix any. En propers 
butlletins us informarem més detalladament dels projectes i de les 
negociacions amb les administracions implicades.

L’Ajuntament ha tret a concurs les obres d’urbanització del sector 
anomenat la Ronda, la zona que va de la carretera de Sant Bartomeu des 
de can Violi fins a la rotonda de la N-152 de l’Eix Transversal.
Aquesta zona, que està qualificada com a zona de serveis, d’acord amb 
la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’abril del 
2003 i que van modificar els límits urbanístics fins a la línia de l’Eix 
Transversal, preveu que s’hi puguin instal·lar empreses de serveis.

Aquestes empreses de serveis, que amb la limitació del PTSEC (Pla 
Territorial i Sectorial d’Equipaments Comercials) de la Generalitat de 
Catalunya que en concret no permet la venda de productes de primera 
necessitat com alimentació o roba, sí que poden instal·lar-hi un gran 
ventall d’activitats com la venda i exposició d’automòbils, de mobles, de 
materials per a la construcció, de paraments per la llar, hotels, lleure i 
altres. Les obres d’urbanització les adjudicarà l’Ajuntament mitjançant 
concurs. Amb un import de sortida de més de 12 milions d’euros, és la 
licitació més quantiosa que ha efectuat mai l’Ajuntament i per primera 
vegada, atès l’import, hi podran concursar empreses de qualsevol 
país de la comunitat europea. El finançament de les obres va a càrrec 
íntegrament dels propietaris dels terrenys.

proJectes 
per oBteNir 
suBVeNcioNs Del 
puosc, XArXA 
muNicipis i feDer

l’AJuNtAmeNt 
AproVA les oBres 
D’urBANitZAciÓ Del 
sector lA roNDA

La recollida, el tractament i l’eliminació de residus és un tema molt 
costós i complex. Cal ser conscients de la quantitat de residus que tots 
generem i que cal tractar-los adequadament. Tot i que a les zones més 
poblades del municipi ja durant els darrers anys s’ha anat avançant en 
el reciclatge amb la col·locació de contenidors de multiproducte i vidre, 
encara resten molts punts que només hi ha el contenidor de rebuig.

Per aquest motiu estem estudiant una reordenació en el sistema 
de recollida i de tractament de residus a tot el municipi, tant a la 
zona rural com a la zona urbana i a la zona industrial. L’objectiu és 
millorar el servei amb la creació de diferents àrees de recollida amb 
paviment al terra i semi tancat. Aquestes àrees, que a la zona urbana 
majoritàriament estaran ubicades en zones d’equipament municipals i a 
la zona rural en punts estratègics com cruïlles, al costat de les bústies, 
etc. moltes coincidiran en els llocs on actualment ja hi ha alguns 
contenidors, però en totes hi haurà els contenidors necessaris per a cada 
producte, amb la possibilitat que en alguns punts on hi hagi restaurants 
o grans productors també n’hi hagi de matèria orgànica i que puguin 
utilitzar també els veïns.

En aquests moments hem sol·licitat diferents subvencions a l’Agència 
de Residus de la Generalitat per a la construcció de les diverses àrees i 
a la Diputació i al Consell Comarcal per a l’adquisició de contenidors de 
multiproducte i de vidre.

Tot el projecte en conjunt té un cost elevat i es desenvoluparà en 
diverses fases en funció del finançament que obtinguem.
L’objectiu és facilitar a tots els usuaris el reciclatge de tal manera que 
cada producte tingui el destí adequat i alhora tenir el municipi més 
endreçat.

lA recolliDA i el 
trActAmeNt De 
les DeiXAlles

Com ja sabeu, a la zona urbana i a Serrabonica, durant els mesos 
d’abril a octubre cada dilluns es realitza la recollida de gespa . En 
els contenidors que són d’ús particular, hi podeu tirar tot tipus de 
matèria orgànica. Aquests residus actualment els porten a la planta 
de compostatge Boix de Tavèrnoles i ens han comunicat que a part de 
matèria orgànica hi ha altres productes no reciclables orgànicament, 
principalment plàstics. Pel bon funcionament us recordem que en 
aquests contenidors no s’hi pot llençar res que no sigui matèria orgànica 
i la gespa no ha d’anar dins de bosses de plàstic.

També us recordem que tots els veïns de Gurb, per a ús particular, podem 
utilitzar gratuïtament la Deixalleria de Vic, situada al costat del polígon 
Mas Galí. El servei de recollida de gespa començarà el proper 21 d’abril. 

iNformAciÓ 
GeNerAl

Com cada any, us recordem que l’Ajuntament subministra grava 
gratuïtament per a la conservació i millora dels camins rurals del 
municipi. També es subvenciona part de l’asfaltatge o la pavimentació  
de camins sempre que es compleixin les condicions de qualitat 
establertes pels serveis tècnics municipals. També es recorda que  
està a disposició dels veïns la màquina anivelladora propietat del 
l’Ajuntament – que s’adapta al tractor -, dipositada al Mas Carous  
de Gurb.

mANteNimeNt De 
cAmiNs rurAls


