
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon: 93 886 01 66    Adreça electrònica: gurb@diba.es

GURB APROVA
UN PRESSUPOST
DE 1.094 MILIONS
PER A AQUEST ANY

El Ple de l’Ajuntament del passat 16 de desembre
va aprovar el pressupost municipal corresponent a

l’any 2000. El pressupost, que va rebre el suport
dels dos grups del consistori, ascendeix a 1.094
milions de pessetes.

La despesa més destacable és la de 835 milions
de pessetes destinats a l’ampliació del Polígon
Industrial Mas Galí, que també es comptabilitzarà

com un ingrés ja que el cost de les obres anirà a
càrrec dels propietaris de les finques afectades.
Per altra banda, també en el capítol de despeses,

s’han d’assenyalar els 75 milions de pessetes
dedicats a la finalització de les obres per portar
les aigües municipals a Sant Julià de Sassorba,

així com diverses quantitats més per obres a la
Urbanització Serrabonica, al Carrer del Castell, al
camí de Malars i a la Carretera de Sant Bartomeu.

Pel que fa als ingressos, les principals partides
corresponen a les contribucions especials fetes
pels beneficiaris d’actuacions urbanístiques,

especialment pel projecte de Mas Galí, pels ajuts
provinents d’altres administracions i pels diversos
tributs municipals.

Així doncs, el pressupost de l’any 2000 destina el
noranta per cent dels recursos a inversions en
obres, dedicant la resta de la despesa, el 10 per

cent, al manteniment de les instal·lacions, al
personal i a la resta actuacions municipals.

CALENDARI FISCAL

PER A L’ANY 2000

Els períodes durant els quals s’han de liquidar
el impostos municipals són els següents:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
del 5 de febrer al 5 d’abril

Impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana

del 5 de maig al 4 de juliol

Impost sobre béns immobles
de naturalesa rústica

del 20 de setembre al 20 de novembre

Taxa de recollida d’escombraries
del 20 de setembre al 20 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
del 20 de setembre al 20 de novembre

Com cada any, a les portes de la primavera, volem
celebrar la Festa de l’Arbre, que enguany es farà el

diumenge 5 de març. El lloc escollit en aquesta ocasió
és al Carrer Sant Roc, al costat del Paddle, ja que
d’aquesta manera s’assegura una certa diversitat en

els espais on es celebren les festes populars.
A més del tradicional esmorzar popular i del concurs de
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Editat conjuntament pels
grups municipals de CIU i ERCAJUNTAMENT DE GURB

AJUNTAMENT DE GURB

dibuix, per a aquesta edició comptarem amb la
participació de la Colla de geganters i grallers de Santa

Maria de Barberà del Vallès, que aquest anys té el títol
de Ciutat gegantera de Catalunya.
Us esperem a tots i a totes en aquesta festa que combina

el lleure i la cultura i serveix també per recordar-nos la
necessitat de conservar i enriquir el nostre medi natural.

EL DIA 5 DE MARÇ ES CELEBRA
LA FESTA DE L’ARBRE

Enguany, des del servei d’inserció laboral, a
part de poder connectar personalment amb el

responsable per conèixer ofertes laborals de
feina, cursos de formació i orientació laboral,
també podeu trobar al taulell d’anuncis de

l’Ajuntament les ofertes de treball i cursos de
formació que setmanalment hi ha registrats a
l’INEM i en els diaris comarcals.

JA ES POT SOL·LICITAR

LA GRAVA PER MILLORAR

ELS CAMINS RURALS

Des del dia 1 de gener d’enguany, a l’Ajun-
tament s’ha obert el termini que permet
sol·licitar grava per arreglar i millorar els

camins rurals del municipi.
Atès que la partida de diners per aquest
concepte no és il·limitada, caldrà presentar-

se la corresponent sol·licitud a la Regidoria
d’Agricultura la qual, en base a criteris de
prioritat, necessitat i disponibilitat econò-

mica, farà l’oportú repartiment de la grava.
Així mateix, s’informa que, amb la finalitat
de reparar i millorar els camins rurals, es

posa a disposició dels veïns la màquina

anivelladora propietat de l’Ajuntament -que
s’acopla al tractor-, que està dipositada al

Mas Carous de Gurb.

UNA ORDENANÇA

MUNICIPAL REGULARÀ

L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES DEL MUNICIPI

La creixent demanda per utilitzar les instal·-

lacions esportives del municipi, en especial el
pavelló, ha posat de manifest la necessitat de
regular-ne el funcionament i la cessió dels usos.

Per aquest motiu, des de la Regidoria
d’Esports es va portar al Ple del passat dia
16 de desembre la proposta d’aprovar una

Ordenança municipal que permeti gaudir de
criteris objectius per cedir els diferents

espais, a més de fixar els

preus públics dels serveis.
En l’esperit d’aquesta
regulació s’ha volgut posar

molt interès en assegurar
la prioritat dels veïns de
Gurb a l’hora d’utilitzar les

diverses instal·lacions.

PRESENTACIÓ
El mes de novembre vau rebre l’exemplar
número 0 del Butlletí Informatiu que els dos

grups municipals presents a l’Ajuntament
de Gurb editem conjuntament amb la fina-
litat d’acostar l’activitat del consistori a tots

els ciutadans.
En aquella ocasió ja vam assenyalar que la
periodicitat d’aquest Butlletí no estava de-

terminada pel temps sinó pel nombre d’in-
formacions que es considerin d’interès.
Ara us presentem el número 1 amb un nou

format que esperem que desperti el vos-
tre interès i que us faci més interessant
la seva lectura.

1
Febrer

del 2000

Vista de la plaça de l’Ajuntament

Pavelló Municipal



SURTEN A SUBHASTA

LES OBRES DEL POLÍGON

MAS GALÍ

El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 20
de gener va aprovar la convocatòria de
subhasta per adjudicar les obres d’urbanit-

zació del Polígon Mas Galí de Gurb per valor
de 835 milions de pessetes.
Amb aquesta aprovació s’inicia el procedi-

ment que culminarà amb l’ampliació de
l’esmentat polígon el qual, una vegada
construït, consolidarà l’espai que ocupa com

a zona industrial i es situarà en un punt
molt interessant i amb una connexió directa
amb la resta de polígons industrials de Vic.

Quan les obres hagin estat adjudicades
s’obrirà un termini d’execució de 24 mesos
per portar-les a terme.

REUNIÓ AMB ELS PAGESOS

PER TRACTAR EL TEMA

DELS PURINS

El dia 21 de gener es va portar a terme una
reunió informativa per explicar als ramaders
del municipi la possibilitat de buscar una

solució al problema de l’excés de purins a
partir de la instal·lació d’una planta de tracta-
ment de residus.

L’objectiu de la trobada era conscienciar els
pagesos de la transcendència d’aquest tema i,
al mateix temps, havia de servir per explorar la

viabilitat de la planta esmentada ja que per
posar-se en funcionament ha de tenir garanti-
da una quantitat determinada de purins.

Els dos grups del consistori veuen amb bons
ulls la solució de la planta de tractament ja
que, aplicant les últimes tecnologies, es pot

garantir que no hi haurà unes conseqüències
ambientals negatives. Tanmateix, la dificultat
actual és buscar un emplaçament correcte per

aquestes instal·lacions.

aprofitem l’ocasió per posar de manifest la

voluntat dels dos grups de l’ajuntament de
treballar amb constància per resoldre el
problema que hi ha plantejat.

CANVIS EN ELS SERVEIS

SOCIALS

Des de la regidoria de Benestar Social us

volem explicar els canvis existents en l’equip
de serveis socials del nostre municipi. Fins a
l’actualitat Gurb formava part de la “Manco-

munitat la Plana”, però enguany pertanyerà a
l’Ajuntament de Folgueroles, que a més de
Gurb també atendrà els municipis de

Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa
Eugènia de Berga, Vilanova de Sau i Viladrau.

L’equip de serveis socials que atén aquests
municipis està format per un treballador
social, un educador de carrer, un insertor

laboral i una treballadora familiar. Tots ellls
presenten els seus serveis en cada municipi
un cop a la setmana. A Gurb els podeu trobar

els dimecres al matí, però si necessiteu
connectar amb qualsevol d’ells abans
d’aquest dia, podeu trobar-los a l’Ajuntament

de Folgueroles (telèfon 93 812 20 54).

El Ple de l’Ajuntament de Gurb va prendre
l’acord d’integrar-se en el comitè executiu
del Pla Estratègic Osona XXI que promou el

Consell Comarcal d’Osona.
El Pla Estratègic té per objecte definir els
continguts que han de basar l’actuació

futura en els diversos àmbits de la societat
per tal d’analitzar els possibles canvis que es
puguin produir. En aquest sentit, hi ha

definides cinc grans àrees de treball: l’eco-
nomia, el medi ambient i la sostenibilitat,
l’equilibri territorial, l’educació i les noves

tecnologies i el benestar social.
Dins el comitè executiu, a banda d’ajunta-
ments, en són membres tots els partits

polítics i sindicats presents a Osona, repre-
sentants de l’empresariat i de col·legis
professionals, i la Universitat de Vic.

GURB S’ADHEREIX
AL “PLA ESTRATÈGIC
OSONA XXI”

de tots aquells que disposeu de fotos
relacionades amb la Creu o el Castell de

Gurb, especialment si són antigues, per
tal que, si les feu arribar, es puguin
seleccionar les millors imatges que han

d’integrar l’exposició fotogràfica prevista.
En el cas que pogueu col·laborar,
us preguem que ens feu arribar el

material a l’atenció de la Regidoria de
Promoció cultural.

LA CREU DE GURB ES VA COL·LOCAR
ARA FA CENT ANYS

Amb motiu del centenari de la col·loca-
ció de la Creu al cim del Castell de Gurb

s’estan preparant un seguit d’actes que
han de servir per commemorar aquest fet
i, al mateix temps, per conèixer una mica

millor el nostre entorn i la nostra histò-
ria. Per aquesta raó, durant els propers
mesos, es portaran a terme un seguit

d’activitats, conferències i exposicions.
Ara, però, volem cridar la vostra atenció

GESTIONS PER AMPLIAR

L’ESCOLA DE GURB

Des de fa uns mesos s’estan portant a terme

diversos contactes i s’estan fent gestions per
tal de buscar una solució al problema de falta
d’espais que pateixen Les Escoles de Gurb.

En aquest sentit, els responsables del centre
escolar, l’Associació de Pares i l’Ajuntament
han mantingut diverses trobades per explo-

rar les vies de solució en base al fet que el
Departament d’Ensenyament reconeix la
necessitat de buscar una escola més gran

que permeti tenir una aula per curs.
En una reunió celebrada amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de

Catalunya on hi va participar l’alcalde, Josep
M. Falgueras, la regidora d’Ensenyament,
Judit Roca, el regidor de Promoció Cultural,

Carles Mundó, i l’arquitecte municipal es va
assumir el compromís de buscar una solució
que passa per valorar dues opcions diferents.

Una d’elles és l’ampliació de l’escola al lloc
on es troba actualment i l’altra és la de
construir un edifici de nova planta, en un lloc

més proper al nucli urbà i amb unes instal·la-
cions més adequades.
Ben segur que aquest serà un tema que

caldrà tractar en propers butlletins però

NOVES TAXES

D’ESCOMBRARIES

PER A L’ANY 2000

En el passat Butlletí informatiu es va

explicar que s’havien aprovat totes les
ordenances fiscals excepte la que fixa la
taxa d’escombraries.

En el Ple del mes de desembre es va acordar
que l’increment de la taxa d’escombraries seria
del 10 per cent, circumstància que estableix

un preu anual de 5.500 pessetes per a la zona
rural i de 9.350 pessetes per a la zona urbana.
En el mateix Ple es va acordar, a proposta

del Grup Municipal d’ERC, que es fes arribar
la disconformitat de l’Ajuntament per la
mala gestió i l’elevat cost del servei de

recollida que porta a terme el Consell
Comarcal d’Osona.


