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

L’EQUIP
DE GOVERN
ACTUAL

El govern municipal va quedar

constituït de la manera següent:

Aviat farà un any que l’alcalde anterior,

Josep M. Falgueras, va haver de deixar

el càrrec en compliment d’una sentència

del Tribunal Suprem que va inhabilitar-lo.

Per constituir el nou consistori,

en substitució seva va prendre possessió

com a regidora la persona que anava al

número 6 de la llista de CiU. Amb tot,

però, els dos grups representats

a l’Ajuntament vam acordar continuar

governant conjuntament el municipi.

ALCALDIA, URBANISME I
ENSENYAMENT

Joan Roca i Tió (CiU)

Vocals: Jordi Mauri i
Carles Mundó

MEDI AMBIENT

Eduard Solà i Arumí
(ERC)

Vocals: Josep Soler i
Lluís Ferrer

ESPORTS

Jordi Franquesa i
Farrés (ERC)

Vocals: Josep Soler i
Joan Roca

GOVERNACIÓ I SERVEIS

Josep Soler i Orra (ERC)

Vocals: Joan Roca i Lluís
Ferrer

CULTURA, HABITATGE

I JOVENTUT

Carles Mundó i Blanch
(ERC)

Vocals: Joan Roca i
Concepció Farrés

AGRICULTURA

Lluís Ferrer i Tarruella
(CiU)

Vocals: Jordi Mauri i
Eduard Solà

2n TINENT D’ALCALDE,
BENESTAR SOCIAL I FESTES

Concepció Farrés i
Camprubí (CiU)

Vocals: Sílvia Badia i
Carles Mundó

1r TINENT D’ALCALDE,
HISENDA I ENSENYAMENT

PREESCOLAR

Jordi Mauri i Dot (CiU)

Vocals: Concepció
Farrés i Jordi Franquesa

SANITAT

Sílvia Badia i Casas
(CiU)

Vocals: Jordi Mauri
i Jordi Franquesa



NOVA OFICINA
DE CORREUS

Amb motiu de la reforma total de l’Ajuntament, l’oficina

de Correus s’ha ubicat de forma definitiva a l’edifici on
hi ha el Servei municipal d’Aigües. Ara, s’han realitzat les
obres necessàries per encabir-hi els dos serveis.

Tot i que el servei de Correus no és competència de
l’Ajuntament, s’han efectuat gestions encaminades a

millorar el servei, el qual sovint és ineficient. Des
d’Inspecció de Correus han manifestat la voluntat
d’augmentar el personal destinat a l’oficina de Gurb i

que aquest sigui més estable.

COMENÇA
LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE GESPA

Al municipi cada dia hi ha més habitatges amb jardí,

la qual cosa genera més tones de brossa. Concreta-
ment la gespa, les restes de poda i les restes vegetals
formen part de tot un seguit de matèries que es

poden compostar sense gran dificultat.

Amb la col·laboració del Consell Comarcal, propera-

ment s’iniciarà una campanya de recollida de gespa i
altra matèria orgànica. Aquesta campanya, que de
moment és de forma experimental, es començarà a

aplicar en determinades zones del municipi. Es
lliurarà gratuïtament un contenidor a cada habitatge
d’aquestes zones i la recollida es farà un dia a la

setmana durant els mesos de maig fins a setembre.
La recollida serà únicament per aquest tipus de
matèria, la qual es portarà a Granollers i serà tracta-

da en forma de compostatge. El tractament estarà
subvencionat per la Junta de Residus, mentre que la
recollida i el transport seran a càrrec de l’Ajuntament.

COMENCEN LES OBRES DE
REFORMA DE L’AJUNTAMENT

Han començat les obres de reforma de l’Ajuntament i avancen

al ritme previst. Les obres consisteixen en la reforma total de
l’interior de l’edifici, la teulada, els tancaments i totes les
instal·lacions. En total són 642 m2 construïts, amb un cost de

567.804 euros dels quals 200.000 euros els aporta la Generalitat
mitjançant el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).
L’empresa Busines Building & Technology SL va ser la que va

presentar la millor oferta en la subhasta i en va resultar
l’adjudicatària.

Plànol de la façana



LA GENERALITAT
HA AUTORITZAT
L’ESCOLAMUNICIPAL
DE MÚSICA DE GURB

Mitjançant la signatura d’un
conveni amb l’Ajuntament,

el Departament d’Educa-

ció de la Generalitat ha
autoritzat l’Escola
Municipal de Música de

Gurb. Això permetrà que
la bona feina que s’ha portat

a terme fins ara des de l’Associació musical de Gurb

tingui un reconeixement oficial. L’Escola de Música de
Gurb va néixer el curs 2002-03 amb més de quaranta
alumnes i a l’actualitat ja supera els seixanta.

El reconeixement oficial de l’Escola de Música garan-
teix que els ensenyaments que s’hi imparteixen i les
instal·lacions que s’utilitzen són de qualitat.

Aquest conveni, que ha autoritzat 68 llocs escolars,
té efectes acadèmics i administratius des de l’inici del

curs 2004-05; a més, el reconeixement permetrà

concórrer a subvencions de la Generalitat per fer més
sostenible econòmicament aquesta activitat. Després
d’això, Gurb s’ha convertit en un dels pocs municipis

d’Osona que té una Escola Municipal de Música, cosa
que ens omple de satisfacció.

L’ENLLUMENAT
PÚBLIC
I EL CONSUM
D’ENERGIA

L’Ajuntament ha signat un conveni de cooperació
amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Agència

Local de l’Energia d’Osona, que depèn del Consell
Comarcal. L’objectiu és impulsar la realització
conjunta d’actuacions orientades a l’ús racional

de l’energia, l’optimització de la seva gestió i l’aprofi-
tament de les energies renovables. En una primera
fase l’Ajuntament disposarà d’assessorament energètic

a les instal·lacions d’enllumenat públic.

Està prevista la construcció d’aquests equipaments
al costat de l’Ajuntament, a les actuals cavalleris-
ses. Aquest edifici, que actualment està força
deteriorat, una vegada hagi estat reformat tindrà
una superfície construïda de més de 900 m2 dels
quals 700 es consideren útils.
Es preveu que el consultori mèdic ocupi una part
de la planta baixa i part del primer pis entrant a
l’esquerra. El casal d’avis serà a la planta baixa,
entrant a la dreta, i en una part del primer pis s’hi
realitzaran diferents tallers. Finalment, la Sala de
Cultura ocuparà la part central del primer pis.

Es conservarà l’estructura de l’edifici. Les seves
característiques són molt adequades per a
encabir-hi diferents usos multifuncionals en cas
de necessitar-ho en un futur.
També s’està estudiant la reforma de la plaça de
l’Esperança perquè sigui per a vianants i sense
barreres arquitectòniques i l’aparcament se
situarà entre l’Ajuntament i la via del tren.
En aquests moments s’ha presentat el projecte al
Departament de Salut i al Departament de Benes-
tar i Família de la Generalitat per a la seva confor-
mitat i s’està negociant la forma de finançament.

CONSULTORI MÈDIC, CASAL D’AVIS
I SALA DE CULTURA

Plànol de la façana interior del CAP i el casal d’avis



CALENDARI FISCAL

EL PERÍODE DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS I DE LES TAXES APROVAT PER AL 2005 ÉS EL SEGÜENT:
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica Del 4 de març al 4 de maig

• Impost sobre béns immobles urbans De l’1 d’abril al 3 de juny
• Taxa sobre recollida escombraries De l’1 d’abril al 3 de juny
• Impost sobre activitats econòmiques Del 2 de setembre a l’11 de novembre

• Impost sobre béns immobles rústica Del 2 de setembre a l’11 de novembre

En el supòsit que no tingueu domiciliat el pagament, aquest el podeu fer, dins els terminis establerts,
a qualsevol de les entitats bancàries que figuren en l’avís que rebreu. També es pot fer el pagament
mitjançant Internet a l’adreça http://orgt.diba.es, amb targeta de crèdit o directament en compte bancari.

EL CÀNON SOBRE
EL CONSUM D’AIGUA

A partir de l’abril han entrat en vigor les noves tarifes

sobre el cànon que es paga a l’Agència Catalana de
l’Aigua d’acord amb els m3 consumits d’aigua. Aquest
cànon, que paguem juntament amb el rebut de l’aigua, a

partir de l’1 d’abril ha augmentat entre un 100% i un
400% respecte als m3 consumits que excedeixen del
mínim que és de 30 m3/trimestre per a tots els habitatges.

Aquest mínim es pot augmentar en el supòsit de
conviure més de 3 persones en un mateix domicili. En
aquest cas, això s’ha de comunicar a la companyia

subministradora de l’aigua (ATCA) per tal que us
assignin el mínim d’acord amb el nombre de persones
que resideixin a casa vostra.

GURB APROVA
EL PRESSUPOST
PER A L’ANY 2005

En l’últim Ple de l’Ajuntament de l’any passat es va
aprovar el pressupost municipal corresponent a l’any
2005. Es va aprovat per unanimitat dels dos grups amb

representació al consistori i ascendeix a 3.993.600
euros, dels quals 1,5 milions corresponen a ingressos i
despeses corrents i la resta, 2,5 milions, a inversions.

Pel que fa a les inversions, les principals obres previs-
tes són la urbanització de l’anomenat Sector 5-Ca la
Manela, les quals es finançaran amb quotes d’urba-

nització que pagaran els propietaris i amb una

TAXES I IMPOSTOS
PER AL 2005

Les ordenances aprovades per aquest any 2005 preveuen
un increment del 2,4% en l’Impost sobre vehicles, del
5% l’impost sobre béns immobles urbans –el 2%

l’augmenta l’Estat i la resta l’Ajuntament– i un augment
del 10% de la taxa sobre recollida de deixalles. Resten
invariables les tarifes del altres impostos i taxes.

L’augment de la taxa per recollida de deixalles és, en
part, pel cànon que s’ha de pagar a la Generalitat en
concepte de tractament i eliminació de residus i pel

cost de l’ampliació de l’abocador d’Orís. Malgrat
l’augment de la tarifa, el cost del servei és superior a
l’import que es recapta per aquesta taxa i, per tant,
continua essent un servei deficitari.

També s’ha modificat la taxa per a la llicència d’activi-
tats, la qual només es paga quan s’inicia una activitat.
Aquesta taxa es calculava segons la tarifa de l’IAE però

a partir del 2005 el càlcul es realitza segons els tipus
d’activitat, d’acord amb la superfície, o s’aplica una
tarifa fixa. Amb tot, Gurb continua essent un municipi

amb una pressió fiscal de les més baixes.

subvenció de la Diputació de Barcelona; la substitució
del ferm de la carretera de Sant Hipòlit, que es

finançarà amb una subvenció de la Generalitat; i la
rotonda de la Riereta, davant de l’empresa Chocovic,
despesa que serà assumida en un 90% per l’empresa

Leche Pascual.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



ORGANITZAT UN
VIATGE A VENÈCIA

Aquest mes d’abril s’ha organitzat un viatge de 5 dies a
Venècia dirigit a veïns i veïnes de Gurb majors de 50

anys (o menors de 50 anys si hi van d’acompanyants).
Ha estat tot un èxit ja que s’han exhaurit les 85 places
que es van contractar. El preu era de 420 €,tot inclòs

(desplaçament de Gurb a l’aeroport, hotel, desplaça-
ments amb visites guiades a Venècia i pensió completa.

Des del curs 2003-04, al Llar d’infants és de titularitat
municipal. Això ha permès poder-nos acollir a la subven-

ció que atorga el Departament d’Educació de la Genera-
litat als centres públics d’ensenyament de 0 a 3 anys.
S’ha realitzat una concessió administrativa per a la

seva gestió a l’Associació de mestres de l’escola
bressol La Quitxalla de Gurb. El titular és l’Ajunta-
ment, el qual aprova les tarifes, l’horari i en fa el

control; l’Associació de mestres disposa d’una certa
autonomia per a la seva gestió i programació. Creiem
que aquesta forma mixta de gestió garanteix que

Gurb tingui una llar d’infants de qualitat.

LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
I FUTBOL

Com cada temporada, es continuen fent amb èxit les
activitats de patinatge, jazz/funky i psicomotricitat.
L’equip de futbol sala (categoria cadet) s’ha suspès per
falta d’equips a la lliga de la seva categoria. Esperem
poder recuperar aquesta activitat la pròxima temporada.
Enguany ha començat l’activitat de bàsquet amb molta
empenta. Actualment hi ha 40 nens i nenes que
practiquen aquest esport a la pista exterior de Les
Escoles i a les pistes de la zona esportiva. Hi ha equips
de categoria premini, aleví mixtos i infantil femení
competint a la lliga comarcal.
A la UE Gurb, aquesta temporada s’ha fet un equip de
juvenils de 2ª Catalana, majoritàriament amb jovent
de Gurb, els quals, entrenats per en Mia Falgueras i
l’Andreu Sala com a delegat, intentaran consolidar un
equip de futur per a categories superiors.

PROPOSTA
D’ÀREA COMERCIAL
A LES RONDES

Anomenem les Rondes la zona que va de la carretera

de Sant Bartomeu, des de Can Violi, fins a la rotonda
de la C-17, sota l’Eix transversal. Aquesta zona,
després de l’aprovació de les noves Normes Subsidià-

ries l’any 2002 està qualificada de zona comercial o
indústria neta.
La situació estratègica per les bones comunicacions

ha fet que diferents empreses o grups empresarials
s’interessessin per ubicar-hi la seva activitat. Una
d’aquestes ha estat l’empresa ING Real Estate, la qual

es va posar en contacte amb els propietaris dels
terrenys i va demanar informació a l’Ajuntament en
relació a la possibilitat d’instal·lar-hi un centre

comercial i d’oci.
Per dur a terme el projecte era condició imprescindi-
ble per l’empresa obtenir l’autorització d’un hipermer-

cat, del qual, en tot cas, ha de donar la llicència la
Generalitat de Catalunya. Aquesta va informar
l’empresa que actualment hi ha una moratòria d’un

any per donar noves llicències per a grans àrees
(hipermercats) i, a més, la Llei d’Equipaments Comer-
cials, que està en procés d’elaboració, preveu que

aquestes activitats només es donaran a capitals de
comarca o municipis de més de 25.000 habitants.
Davant d’aquest escenari l’empresa ha optat per

retirar la proposta.



MANTENIMENT
DE CAMINS RURALS

Com cada any, us recordem que l’Ajuntament
subministra grava gratuïtament per a la conservació
i millora dels camins rurals del municipi. També es

recorda que es posa a disposició dels veïns la
màquina anivelladora propietat de l’Ajuntament
–que s’adapta al tractor–, que està dipositada al

Mas Carous, de Gurb. Igualment es recorda que se
subvenciona amb la quantitat de 2,70 euros/m2

l’asfaltatge de camins, sempre que es compleixin

les condicions de qualitat establertes pels serveis
tècnics municipals.

• Urbanització de Serrabonica: les obres s’han
finançat amb quotes d’urbanització que han pagat els
propietaris i amb una subvenció de la Generalitat de

Catalunya de 180.000 euros.

• Substitució del ferm de la carretera de Sant
Hipòlit entre la rotonda del Caprabo fins a l’enllaç

amb l’antiga N-152:
aquestes obres han

tingut un cost de
184.652 euros i les ha
realitzat l’empresa

Rogasa, adjudicatària
en la subhasta. Les
obres han estat finan-

çades per la Generalitat
de Catalunya.

• Ampliació del clavegueram de la carretera de
Sant Bartomeu: les obres han estat finançades per
l’Ajuntament.

• Substitució del clavegueram i del ferm del
carrer Sant Jordi: les obres han estat finançades

per l’Ajuntament.

• Construcció del pont de Pladelasala: ha estat
finançat mitjançant una subvenció de la Generalitat
de Catalunya.

• Ampliació de la xarxa d’aigua: s’ha doblat tota la
xarxa, des del punt de captació fins al nucli urbà,

amb l’objectiu de garantir el subministrament amb
regularitat i amb pressió suficient a tot el municipi,
tant pel consum domèstic, el ramader o l’industrial.

El cost de les obres ha anat a càrrec de l’empresa
subministradora.

OBRES ACABADES RECENTMENT

ESTADES D’IDIOMES
PER A JOVES
D’11 A 15 ANYS

En col·laboració amb els ajuntaments,
el Consell Comarcal d’Osona organitza unes
estades d’idiomes amb l’objectiu fonamental

que joves d’11 a 15 anys reforcin l’aprenentat-
ge de l’anglès a través d’una immersió lingüís-
tica que els permeti aprofundir el coneixement

de l’idioma. Podeu fer les prereserves a l’Ajun-
tament fins al 12 de maig i trobareu més
informació a la pàgina www.osonajove.net



AJUTS
DEL PROGRAMA
VIURE EN FAMÍLIA

El Departament de Benestar i Família de la Generali-
tat de Catalunya va obrir la convocatòria per a
presentar les sol·licituds del Programa d’ajuts a les

persones amb dependències per al seu manteniment
en l’entorn social i familiar habitual.

La quantia de l’ajut és de fins a 240,40 euros mensu-
als, a excepció d’aquells casos en què tingui caràcter
complementari a altres prestacions econòmiques

públiques pel mateix concepte.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 d’octu-

bre de 2005.

El programa està adreçat a persones amb dependèn-

cia o al seu representant legal, tant si viuen amb una
família o soles. La persona amb dependència s’ha de
trobar en un dels supòsits següents:

• Infants de 0-5 anys amb plurideficiència, amb un
grau de disminució igual o superior al 75%.

• Persones entre 6 i 64 anys amb un grau de disminu-
ció igual o superior al 75% i superar el barem de

tercera persona.

• Persones entre 6 i 64 anys amb un grau de disminu-

ció igual o superior al 65% derivada de malaltia
mental i amb un nivell de dependència per a les
activitats de la vida diària que impedeixin la vida

autònoma.

• Persones de 65 anys o més amb un nivell de depen-

dència per a les activitats de la vida diària d’acord
amb els barems establerts.

Per a més informació podeu demanar hora a la
treballadora social de l’Ajuntament (telèfon 93 886
01 66), consultar a l’Oficina de Benestar i Família de

Vic (Rambla Hospital, 15) o consultar la pàgina
d’Internet del Departament de Benestar i Família
www.gencat.net/benestar

TALLER
D’ENTRENAMENT
DE LA MEMÒRIA

El proper 11 de maig s’iniciarà la primera edició del
Taller d’Entrenament de la Memòria per a la gent
gran. Aquests tallers són un programa d’activitats

preventives. Els participants treballen una sèrie
d’exercicis específics que estimulen les diferents
àrees de la memòria que són les més afectades

durant el procés d’envelliment de la persona. La
treballadora familiar del Consorci d’Osona de
Serveis Socials, Bego Embun, serà l’encarregada

d’organitzar els tallers amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gurb. El
taller tindrà una durada de 10 sessions de dues

hores cadascuna, i es realitzarà setmanalment, els
dimecres, al local del Femer.

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Recordeu que podeu fer arribar els vostres
suggeriments o preocupacions via Internet

mitjançant l’adreça www.gurb.net, directament
a la seu de l’Ajuntament o per qualsevol altre
mitjà que considereu adient.

ACAPTA DE SANG
EL 10 DE JUNY

Com sabeu, cada any hi ha dues acaptes de
sang al nostre poble. La propera serà el dia
10 de juny, entre les sis de la tarda i les

nou del vespre, al Teatre Municipal. Us
animem a anotar-ho a la vostra agenda. És
important que totes les persones de més de

18 anys hi participeu ja que és una acció
solidària que només podeu fer vosaltres.



DIUMENGE 1 DE MAIG

XXIV CAMINADA POPULAR A LA CREU DE GURB
Sortida de les 8 h a les 8’30 h de la Plaça de l’Amistat

ESMORZAR POPULAR A l’Ermita de Sant Roc a les 10’30 h
•

APLEC DE PALAU a l’Ermita de Santa Maria de Palau
Missa, a les 11 h del matí. Seguidament,

es farà un vermut per a tothom i el  sorteig d’un pastís

DIUMENGE 8 DE MAIG

DUATLÓ BTT
Inscripcions de les 8’30 h a les 9’30 h del matí

Sortida a les 10 h del Pavelló Municipal (inscripcions limitades)
•

FESTA DE LA VELLESA

Missa, a les 11 h del matí, a l’Església de Granollers de
la Plana amb la participació de la Coral deGurb.

En acabar hi haurà vermut per a tothom

Seguidament, anirem al Pavelló per celebrar
el Dinar de Germanor

Havent dinat, l’entrada serà lliure per a tots els veïns de Gurb
A la tarda, espectacle amb  havaneres i cançó popular

catalana amb Mayte Carreras
Es farà un obsequi a l’avi i a l’àvia més grans de la Festa

DIVENDRES 13 DE MAIG

CONFERÈNCIA sobre el canvi climàtic
a càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg

A les 21 h a les Escoles de Granollers de la Plana

DIUMENGE 15 DE MAIG

FESTA DE SANT ISIDRE A GRANOLLERS DE LA PLANA

Missa, a les 11 h del matí,
a l’Església de Sant Esteve de Granollers de la Plana

Seguidament es farà la Benedicció de tractors
i se servirà un vermut a tots els assistents

Dinar de Germanor, a les 14 h del migdia,
a les Escoles de Granollers de la Plana

CASTELL DE FOCS A SANTA ANNA
A l’Ermita de Santa Anna, a les 21’30 h

Seguidament hi haurà Botifarrada i festa tradicional

P R  O G R  A M A   D’  A  C  T  I  V  I  T  A  T  S  •  G U R  B   2  0  0  5

DILLUNS 16 DE MAIG

APLEC DE SANTA ANNA a l’Ermita de Santa Anna

Missa, a les 12 h del matí. A la sortida, la tradicional rifa
de la Mona de Pasqua i vermut per a tots els assistents

DISSABTE 21 DE MAIG

Exhibició de quads, motos i kart-cross
A partir de les 16 h. Lloc per confirmar (veure programa a part)

DISSABTE 4 DE JUNY

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESPORT
que se celebra arreu de Catalunya

amb el suport de la Diputació de Barcelona

A partir de les 16 h, al Pavelló Municipal,
bàsquet i tennis taula (per a totes les edats)

Hi haurà un petit obsequi pels participants
•

FESTA DE LES LLETRES a les 19.30 h, al Teatre Municipal

LLIURAMENT DE PREMIS DEL
XVII CONCURS LITERARI AJUNTAMENT DE GURB

amb la presència de Vicenç Villatoro, escriptor

CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL amb la companyia
El sindicat del flabiol En acabar se servirà un petit refrigeri

DIUMENGE 5 DE JUNY

RUTA CICLO-TURISTA PER GURB per a tota la família
(12 km aprox.). Sortida a les 10 h del Pavelló Municipal

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12 DE JUNY

24 HORES DE FUTBOL-SALA DE GURB (XV edició)
Dissabte, a partir de les 15 h, al Pavelló Municipal

El diumenge 12 de juny a les 12.30 h CONCERT DE FINAL DE
CURS de l’Escola Municipal de Música de Gurb (veure programa a part)

DIUMENGE 19 DE JUNY

VII FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC I FUNKY DE GURB

A partir de les 11 h, al Pavelló Municipal
Hi haurà sorteigs de material esportiu i altres obsequis

AJUNTAMENT DE GURB

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


