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AJUNTAMENT DE GURB

6
Novembre
de 2003

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 hores
Telèfon: 93 886 01 66    Adreça electrònica: gurb@diba.es

Butlletí editat conjuntament
pels grups municipals de CiU i ERCAJUNTAMENT DE GURB

EL NOU
EQUIP DE
GOVERN

Amb l’inici del nou curs escolar, el dia 15 de setem-

bre, va entrar en funcionament la nova escola
d’educació infantil i primària de Gurb, situada al
barri de Prixana. Uns dies

abans, el dia 1 de setem-
bre, també va començar
l’activitat la nova llar

d’infants municipal,
anomenada “La quitxalla”,
que està construïda al

costat de l’escola.

Aquestes instal·lacions

substitueixen l’històric edifici de Les Escoles que hi
ha a la carretera de Sant Bartomeu, el qual s’havia
quedat petit pel creixement constant d’alumnes que

ha tingut el centre des de fa anys. Per aquest curs

LA NOVA ESCOLA DE GURB
I LA LLAR D’INFANTS SÓN UNA REALITAT

El govern municipal ha quedat

constituït de la següent manera:DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE

• A les 10 del matí, al pavelló municipal
5è quadrangular de Futbol-sala
LES QUATRE PARRÒQUIES
GURB – GRANOLLERS DE LA PLANA
VESPELLA – ST. JULIÀ SASSORBA

DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE

• A les 9 del vespre, a la Sala del Molí de l’Esperança
Pregó de Festa Major a càrrec de Carles Capdevila,
periodista i escriptor.
• Presentació del pubill i la pubilla d’enguany
• Actuació dels alumnes de l’Escola de Música de Gurb
• Actuació de la Coral de Gurb

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE

• De les 11 del matí a les 2 del migdia
JORNADA DE PORTES OBERTES
A L’ESCOLA NOVA I A LA LLAR D’INFANTS

• A les 3 de la tarda, a Osona Parc (darrera Casa Tarradellas),
II CURSA DE RESISTÈNCIA DE CICLOMOTORS

• A  partir de les 10 de la nit, al pavelló municipal,
«NIT DE ROCK» amb els grups «Orkestra Surprise»,
«Beer Laden», «Makbeth» i «The mimmisikous band»

• Després continua la festa amb el Dj Eduard Poyato

DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE

• A partir de les 10 del matí, a la zona esportiva
XOCOLATADA i BOTIFARRADA

• A les 11 del matí, al pavelló municipal,
FESTIVAL DE PATINATGE

• A les 12 del migdia, al pavelló municipal,
ALÇADA DE CASTELLS amb la colla Nyerros de la Plana

• A partir de 2/4 de 4 de la tarda, al pavelló municipal,
ACTIVITATS PER A NENS I JOVES
Activitats, tallers, jocs...

DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE

• A les 10 del vespre, a la Sala del Molí de l’Esperança
BINGO POPULAR amb premis en metàl·lic i altres obsequis

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE

• A les 4 de la tarda, al camp de la UE Gurb,
UE GURB – VALL DEL GES (Torelló)

• A les 5 de la tarda, al pavelló municipal,
CONCERT amb l’Orquestra Maravella

• A les 11 de la nit, al pavelló municipal,
BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra Maravella
Reserva de taules a l’Ajuntament (93 886 01 66),
a la Carnisseria Munt d’Or (93 886 13 17) o a la Concepció
Farrés (93 886 31 30 – tardes)

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE, SANT ANDREU

• A les 8 del matí, a la Ctra. de Sant Bartomeu, km. 2
(el triangle) VI FESTA DEL MOTOR
(inscripcions fins el 20 de novembre al telèfon 669 94 33 70)

• A les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Andreu,
MISSA DE FESTA MAJOR amb la participació de la Coral de
Gurb –en acabar s’oferirà el tradicional vermut–

• A les 12 del migdia, al Padel Osona, les finals del
VI TORNEIG «AJUNTAMENT DE GURB»

• A les 5 de la tarda, al pavelló municipal,
FESTA DE LA GENT GRAN
amb espectacle de varietats i l’actuació de Luis Aguiler

• A les 10 de la nit, a la Sala del Molí de l’Esperança
TEATRE amb el grup «Set i mig» presentant l’obra
Foc sota la pell

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE

• A les 11 del matí, MISSA a la Parròquia de Sant Andreu

• Al sortir, AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Bofills
Hi haurà la rifa d’un pernil

COMENÇA
LA FESTA MAJOR!
El divendres 21 de novembre, amb el pregó del periodista Carles Capdevila,
comença el gruix de les activitats de la Festa Major de Gurb d’enguany.
La festa, que s’allargarà durant dos caps de setmana, té un programa d’actes
divers pensat per atreure l’interès de petits i grans. Us animem a participar-hi!!

P R O G R A M A  D ’ A C T E S

2003-04 la nova escola té 175 alunes matriculats, si

bé hi ha capacitat per un total de 250. La llar
d’infants ha ocupat aquest curs 49 places.

L’escola i la llar d’infants
són una realitat després
de diversos anys de

treball dels dos grups
municipals presents a
l’Ajuntament, del profes-

sorat i dels pares i mares
del centre. Finalment,
gràcies a un conveni

entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament
ha estat possible posar en marxa un equipament
magnífic pel poble i del qual tots n’estem molt

orgullosos.

Servei d’inserció laboral: Des de fa temps s’ofereix el

servei d’orientació i inserció laboral. D’una banda, el
servei és una eina d’assessorament i ajut en el procés
de recerca de feina per aquelles persones que ho

necessitin. Durant aquest procés, el servei dóna a
conèixer les ofertes recollides i assessora en tècni-
ques de recerca de feina (disseny de currículums,

cartes de presentació...). També informa sobre cursos
de formació per a qui hi pugui estar interessat.
D’altra banda el servei va dirigit a empresaris,

comerciants i altres col·lectius que tinguin la neces-
sitat de cobrir llocs de treball en la seva activitat.
Demaneu més informació a l’Ajuntament.

IMSERSO: Cada any surten els viatges de l’IMSERSO,
que són ofertes de viatges a diversos llocs de la

Península Ibèrica i estan dirigits a persones de més

de 65 anys o de 60 anys si

són pensionistes de la
seguretat social.
Les persones que mai

hagin viatjat hi poden
accedir omplint una

sol·licitud prèvia tot asse-

nyalant el destí preferent i els que ja hagin realitzat
algun viatge han d’esperar a rebre una instància per
tornar-ho a sol·licitar i si no es rep s’ha de tornar a

omplir de nou. Amb la sol·licitud es pot escollir el
destí i es coneix el resultat cap el gener o febrer. Al
mes de setembre l’IMSERSO informa dels dies que

els interessats poden anar a l’agència de viatges a
concertar el viatge que vol dels que li ofereixen. Si
hi esteu interessats demaneu més informació a

partir del mes de gener.

BENESTAR SOCIAL

El dia 14 de juny de 2003 es va

constituir el nou Consistori a partir

dels resultats electorals de les eleccions

municipals celebrades el dia 25 de

maig, que van donar 5 regidors a la

candidatura de Convergència i Unió

(CiU) i 4 regidors a la candidatura

d’Esquerra Republicana de Catalunya

(ERC). Passades aquestes eleccions,

els dos grups presents a l’Ajuntament

van acordar governar conjuntament

el municipi durant auqesta legislatura.

URBANISME, OBRES

PÚBLIQUES I ENSENYAMENT

Regidor:
Joan Roca Tió (CiU)

Vocals:
Carles Mundó
i Jordi Mauri

ALCALDIA

Josep M. Falgueras
Masramon (CiU)

MEDI AMBIENT

Regidor:
Eduard Solà i Arumí
(ERC)

Vocals: Josep Soler
i Lluís Ferrer

ESPORTS

Regidor:
Jordi Franquesa i
Farrés (ERC)

Vocals: Josep Soler
i Joan Rica

GOVERNACIÓ I SERVEIS

Regidor:
Josep Soler i Orra
(ERC)

Vocals: Lluís Ferrer
Tarruella i Joan Roca

CULTURA, HABITATGE

I JOVENTUT

Regidor:
Carles Mundó i Blanch
(ERC)

Vocals: Concepció
Farrés i Joan Roca

AGRICULTURA

Regidor:
Lluís Ferrer Tarruella
(CiU)

Vocals: Eduard Solà
i Jordi Mauri

BENESTAR SOCIAL I FESTES

Regidora:
Concepció Farrés
Camprubí (CiU)

Vocals: Carles Mundó
i Jordi Mauri

HISENDA I ENSENYAMENT

PRE-ESCOLAR

Regidor:
Jordi Mauri Dot (CiU)

Vocals: Jordi Franquesa
i Concepció Farrés
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Si heu complert els divuit anys i us

sentiu solidaris podeu ser donants de
sang. La sang no es pot fabricar però
sense ella els hospitals no poden

funcionar ja que són moltes les
operacions on és imprescindible, ja
sigui per transplantaments, accidents o altres

circumstàncies... A Gurb, hauríem d’esforçar-nos a
ser un exemple de poble generós i incrementar

El Ple de l’Ajuntament del 16 d’octubre passat va
aprovar provisionalment les ordenances per l’exercici de
2004 amb el suport de tots els membres del consistori.

Com en anys anteriors s’ha procurat no superar els
nivells mínims de pressió fiscal al nostre municipi i,
d’acord amb això, els principals impostos i taxes que

s’aplicaran l’any vinent són:
Impost sobre Béns Immobles (IBI): representa el
principal impost municipal i, com en anteriors

exercicis fiscals, s’estableix en el 0,60 % sobre el
valor cadastral pels béns immobles urbans i en el
0,45 % pels de naturalesa rústica.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): aquest
impost només afecta el 10 % de les empreses del
municipi, que són les que realitzen una facturació

superior a un milió d’euros, les quals tributaran la
tarifa que correspongui segons el volum de factura-
ció, sense que l’Ajuntament hi apliqui cap incre-

ment. La resta d’empreses, el 90 % restant, no estan
obligades a tributar per aquest impost.

APROVADES LES ORDENANCES MUNICIPALS
PER A L’ANY 2004

A PUNT D’ACABAR EL PONT QUE UNEIX
EL POLÍGON MAS GALÍ AMB VIC

En les properes setmanes està previst que entri en funcionament el

pont que travessa el torrent de l’Esperança i que uneix el polígon
industrial Mas Galí de Gurb amb Vic. El pont, situat just darrera del
supermercat Caprabo fa molt temps que es va iniciar però les obres

s’han vist interrompudes en diverses ocasions a causa de les dificul-
tats per superar algunes qüestions tècniques derivades del traçat del
col·lector Vic-Nord i d’alguna canonada de gas.

Finalment, però, tots els contratemps s’han pogut resoldre i ben aviat
disposarem d’un pont que farà més accessible el polígon Mas Galí, la qual
cosa contribuïrà a reduir el trànsit dels accessos existents actualment.

AJUTS PER A LA MILLORA
DELS CAMINS RURALS

NOU SEMÀFOR A LA CARRETERA
DE SANT BARTOMEU

El ple del dia 10 de juliol de 2003, per unanimitat de tots
els regidors, va aprovar l’atorgament dels ajuts destinats a
la millora i conservació dels camins rurals del municipi.

En concret, l’acord preveu “subvencionar l’asfalt de
camins rurals amb la quantitat de 2,70 euros per metre
quadrat, sempre que es compleixin les condicions de

qualitat establertes pels serveis tècnics municipals”. A
més, s’ha establert que, “excepcionalment, quan es tracti
de camins rurals amb interès general en benefici del
municipi o que per les seves característiques suposin una
millora en les comunicacions entre veïns, s’estudiarà en
cada cas concret l’increment de l’import subvencionat”.

Des del mes de
setembre
d’enguany, un

semàfor regula
la velocitat dels
vehicles que

circulen per la
carretera de

Sant Bartomeu. El semàfor està situat a l’alçada de
l’entrada a la plaça de l’Amistat i el carrer del Castell i

permet reduir la velocitat dels vehicles ja que, gràcies
a un dispositiu, obliga a aturar-se als que circulen a
més velocitat de la permesa (50 km/h). A més, els

vianants que vulguin creuar la carretera poden prémer
un botó que fa posa el semàfor en vermell.
Era important reduir la velocitat dels vehicles en

aquesta zona del poble ja que en els darrers anys s’ha

incrementat el nombre de persones que hi circulen.
A més, des de l’entrada en funcionament de les Escoles
a Prixana hi ha més persones que mai que han de

creuar la carretera. Per això és important incrementar
les mesures de seguretat.

REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

ALS CARRERS DE PRIXANA

L’inici de l’activitat de les Escoles també ha obligat a
ordenar de nou el trànsit dels carrers del barri de

Prixana i de la plaça de l’Amistat, tal com ja es va
informar oportunament als veïns. S’ha modificat el
sentit de circulació d’alguns carrers, s’han fixat nous

senyals de trànsit i s’han pintat el passos de vianants
per fer més senzilla i segura la circulació.

Com ja és conegut per tothom,

l’empresa Grupo Leche Pascual ha
decidit construir una planta de
tractament i envasat de llet i sucs

de fruita. Les noves instal·lacions
s’ubicaran en un terreny de
40.000 metres quadrats, entre

l’Eix Transversal i l’empresa
Chocovic, a l’antiga carretera C-17.
Per fer possible el projecte proposat per Leche Pascual
ha estat necessari iniciar una modificació puntual de

la normativa urbanística del munici-

pi, que s’havia aprovat ara fa un
any. Aquesta modificació va rebre el
vistiplau de la Comissió d’Urbanisme

de Barcelona a principis del mes
d’octubre d’enguany.
L’empresa ha previst fer una inversió

de 33 milions d’euros a la nova
planta i pot crear uns 70 llocs de treball i donarà una
opció als ramaders del sector lleter del municipi i de

tota la comarca per comercialitzar la seva producció.

LLET PASCUAL
CONSTRUÏRÀ UNA PLANTA A GURB

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM), conegut com l’mpost de circulació,
s’incrementa en un 2,4 %.

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
(Plusvàlua): s’aplicaran els mateixos tipus impositius.
La novetat és que gaudiran del 95 % de bonificació

les transmissions entre familiars de primer grau quan
aquestes es produeixin per causa de mort.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Llicència d’obres): es manté al 2 % sobre el
pressupost del projecte d’obres.
Taxa d’escombraries: la taxa a pagar per la recollida a

la zona urbana serà de 71 euros i a la zona rural serà
de 45 euros, la qual cosa representa un 8 % i un 13 %
d’increment, respectivament. La taxa de recollida per

la zona industrial s’incrementarà en un 3 %. Així
doncs, globalment aquesta taxa augmenta en un 5 %
però, a causa del fort increment de costos, en els

propers anys la taxa seguirà augmentant perquè és
insuficient per cobrir el cost real que té aquest servei.

DONACIÓ DE SANG
EL 2 DE DESEMBRE

encara més el nombre de donacions.

En l’acapta de sang feta el mes de
juny passat van venir 30 persones a
donar sang, però encara sou molts els

que us podeu animar a venir!
Us recordem que la pròxima jornada

de donació de sang serà el dimarts 2 de desembre

de 2003, de 18 a 21.30 hores, a la Sala de Cultura
de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament ha acordat que els dos dies
festius del calendari laboral de l’any 2004 que són

d’elecció del municipi, igualment com en anys prece-

dents, seran el dilluns 31 de maig, per ser el dia de la
Pasqua granada, i el dimarts 30 de novembre, per ser

el dia de Sant Andreu, Festa Major de Gurb.

FESTES LOCALS

TRAJECTE SANT BARTOMEU DEL GRAU – GURB – VIC

PARADA DIES FEINERS

Horari Horari1 Horari Horari1 Horari2 Horari2 Horari
St. Bartomeu 8.00 h 12.55 h 14.55 h 18.30 h 8.00 h 10.00 h 15.30 h
Gurb 8.15 h 13.10 h 15.10 h 18.45 h 8.15 h 10.15 h 15.45 h
Vic 8.25 h 13.20 h 15.20 h 18.55 h 8.25 h 10.25 h 15.55 h

1 Només circula dimarts i dijous en període escolar
2 Només circula els dissabtes no festius

TRAJECTE VIC – GURB – SANT BARTOMEU DEL GRAU

PARADA DIES FEINERS

Horari Horari1 Horari1 Horari2 Horari2 Horari3 Horari
Vic 7.30 h 14.30 h 18.00 h 12.30 h 19.15 h 9.25 h 21.00 h
Gurb 7.40 h 14.40 h 18.10 h 12.40 h 19.25 h 9.35 h 21.10 h
St. Bartomeu 7.55 h 14.55 h 18.25 h 12.55 h 19.40 h 9.50 h 21.25 h

1 Només circula en període escolar
2 Només circula dimarts i dijous en període escolar i feiners fora del període escolar
3 Només circula els dissabtes no festius

NOUS HORARIS D’AUTOBÚS
VIC – GURB – SANT BARTOMEU

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS


