
Ajuntament de Gurb
El 30 de maig de 2012 el Director de l’Oficina Antifrau va emetre informe raonat 
en relació amb una denúncia mitjançant la qual es posa en coneixement 
d’aquest organisme la pavimentació d’una zona verda pública adjacent a una 
empresa privada per a destinar-la com a pàrquing privat al municipi de Gurb.

En l’informe raonat es constata que els terrenys qualificats com a zona verda 
estan ocupats per un pàrquing asfaltat amb es ratlles pintades i per a ús exclusiu 
d’una empresa privada. L’OAC certifica que no hi ha cap expedient 
administratiu autoritzant la construcció i posada en funcionament d’un 
pàrquing en la finca quina situació ha estat analitzada. 

Donat que segons l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, l’article 15.1 de la mateixa norma i 
els preceptes 84.2 lletra a) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol que 
aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el 25.2 lletra d) de la llei 7/1985, de 
2 d’abril reguladora de la llei de bases de règim local i 66.3 lletra d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la competència pròpia de l’exercici de la disciplina 
urbanística correspon als ens locals, l’OAC va instar l’ens local per què en 
compliment de la legalitat incoés expedient de protecció de la legalitat 
urbanística i l’expedient sancionador corresponent, a fi que es restaurés la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic. Així mateix, l’OAC instà l’Ajuntament 
perquè  estudiés si procedien mesures provisionals per assegurar l’efectivitat 
dels acords que es poguessin adoptar al respecte.

 L’Alcalde de l’Ajuntament de Gurb en dóna resposta el 24 de juliol de 2012, tot 
adjuntant un informe municipal referent a la pavimentació d’una zona verda per 
destinar-la al pàrquing d’una empresa privada i adjunta també esborrany de 
conveni amb l’INCASOL de cessió dels terrenys a favor de l’Ajuntament de 
Gurb. En el seu escrit l’Ajuntament de Gurb es compromet a iniciar les 
actuacions pertinents amb l’INCASÒL -actual propietari de la porció de terreny 
on es troba la zona pavimentada- per tal que es cedeixi a l’Ajuntament de Gurb. 
Una vegada obtinguda la propietat dels terrenys l’Ajuntament considera que 
hauria de procedir a delimitar la part que s’ha de destinar a sistemes viaris i la 
part destinada a zona verda. Posteriorment l’Ajuntament podrà destinar la zona 
viària a l’ús d’aparcament públic, o utilitzar algun tipus d’instrument jurídic –la 
concessió- per tal de possibilitar a una entitat privada la construcció i posada en 
funcionament del pàrquing dins del marc de la legalitat vigent. 



En fase de seguiment, i previ ofici tramès per aquesta oficina el 25 de juny de 
2014, l’Ajuntament de Gurb emet resposta el 22 de juliol de 2014 en què 
informa haver sol·licitat la cessió gratuïta, a l’espera de la signatura del 
corresponent conveni, però no es pronuncia respecte l’estat de tramitació del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística. 

Un cop tramès nou ofici de seguiment el 29 de setembre de 2014, l’Ajuntament 
informa, mitjançant escrit de 30 d’octubre, que els terrenys ja són propietat 
municipal i en conseqüència és voluntat de l’Ajuntament de Gurb portar a terme 
les obres d’urbanització d’acord amb una modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries), amb la màxima celeritat. 

A la vista de la resposta de l’Ajuntament, el 12 de novembre de 2014 l’Oficina 
Antifrau tramet una nova comunicació a l’Ajuntament interessant-se per la 
tramitació de la modificació del planejament, a la que finalment l’alcalde dóna 
resposta mitjançant escrit de 28 de juny de 2016, en el que dóna compte de la 
nova ordenació aprovada, en què consten dos usos diferenciats (zona verda i 
zona d’aparcaments públics), i informa que en la sessió de 22 de desembre de 
2014 la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va acordar 
emetre informe favorable sobre la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries, per la qual cosa la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme va aprovar definitivament l’esmentada modificació. S’hi adjunten a 
l’escrit tant l’informe favorable de la Comissió com l’aprovació definitiva de la 
modificació de les Normes subsidiàries.  

Alhora la corporació local informa que, amb posterioritat, s’han dut a terme 
obres d’urbanització d’acord amb el projecte aprovat (còpia del que s’adjunta) i 
que les obres ja han finalitzat (s’adjunten còpies de fotografies de les obres 
executades). 


