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La plaça 11 de setembre i la màquina del batre, 
juntament amb la residència, principals inversions 
previstes en el pressupost del 2014
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
va aprovar, en el ple del passat 29 de 
gener, un pressupost de 9.975.560,18 
euros, del qual un 21% es destinarà 
a inversions. Aquest pressupost és un 
reflex de l’actual context econòmic, en 
el qual les administracions locals pa-
teixen una disminució important del 
conjunt de transferències i subven-
cions, així com les restriccions i alte-
racions de finançament que es reben 
tant de l’Estat com de la Generalitat. 
Per tant, afecten de manera directa o 
indirecta la ciutadania.
El pressupost s’ha elaborat tenint en 
compte alguns aspectes que l’equip 
de govern ha considerat fonamentals 
com la millora de l’estructura organit-
zativa de l’Ajuntament conjuntament 
amb l’ampliació significativa de plans 
d’ocupació locals, el manteniment i 
millora dels serveis a la ciutadania, la 

contenció de la despesa ordinària de 
l’Ajuntament, i la continuació de l’in-
crement de la inversió en el municipi. 
Els números per al 2014 presenten un 
decrement del 6,49 % respecte l’any 
anterior com a conseqüència dels me-
nors ingressos previstos. Tot i això, cal 
tenir en compte l’esforç inversor que es 
plasma amb un increment del 9,28% 
en el capítol d’inversions, respecte 
l’exercici anterior. El gruix més impor-
tant es destinarà al projecte d’amplia-
ció i millora de la plaça 11 de setem-
bre i a la màquina del batre. Un altre 
dels projectes destacats és l’ampliació 
de la residència. Cal tenir en compte 
que bona part del finançament de les 
inversions previstes s’assoleix amb gai-
rebé un 25% provinent de fons propis, 
el 15% corresponent a subvencions i el 
59,27% a endeutament. 
Les despeses corrents es redueixen un 

10,37% respecte el 2013. El capítol de 
personal es manté i es preveu una par-
tida per al programa de plans d’ocu-
pació que permetrà contractar perso-
nal de brigada, neteja i administració.  

Festa Major lluïda

La ciutadania de Sant Fruitós de Bages s’ha implicat de nou i ha respost amb 
èxit a la convocatòria dels actes de la Festa Major d’hivern. Per a més infor-
mació, consulteu la pàgina 3 d’aquest butlletí.



Sant Fruitós guanya un 
nou parc infantil al 
barri de la Natura

El dissabte 25 de gener s’inaugurava el nou parc infantil del 
barri de la Natura que s’ha construït en el marc de les obres 
al perímetre del barri i el nou accés a les escoles. El nou 
equipament de joc infantil compta amb dues zones de jocs 
diferents diferenciades per edats. Una està pensada per als 
menors de 2 anys i l’altra per als nens més grans de 2 anys.  
Aquest parc estarà obert durant el dia i romandrà tancat a les 
nits per tal de mantenir-ne la seguretat. 
La construcció d’aquest nou parc ha estat possible gràcies a 
l’acord a què van arribar Ajuntament i veïns de la zona que 
van cedir l’espai dels seus patis interiors al consistori perquè 
hi construïssin un  equipament públic. 
En breu també es donaran per finalitzats els treballs d’urba-
nització i millora del descampat de la zona de les escoles 
Monsenyor Gibert i Les Oliveres. Aquest nou vial millora la 
connexió i l’accés als centres. 

urbanisme

El consistori promou 
millores en projectes 
urbanístics 
L’Ajuntament santfruitosenc ha promogut la millora 
de dos projectes que propiciaran un millor desenvo-
lupament urbanístic en la trama urbana. En el pro-
jecte d’urbanització de la zona de l’antiga fàbrica 
Bertrand i Serra, l’empresa propietària, a instàncies 
de l’Ajuntament, ha introduït una millora important 
en el projecte que permetrà que la zona verda pre-
vista sigui més oberta i esponjada i que, per altra 
banda, la nova zona d’equipament s’ubiqui al costat 
de la residència d’avis i l’esplai de la gent gran. Això 
significa que si, en un futur, calgués ampliar encara 
més el centre es disposaria de l’espai necessari per 
a poder-ho fer. 
L’altre projecte que s’ha modificat és el corresponent 
a l’àmbit de Can Figueras. En aquest cas, la modifi-
cació puntual del pla general d’ordenació urbanística 
(PGOU) facilitarà la creació d’un nou vial que comu-
nicarà la piscina i el pavelló municipal d’esports i la 
generació de parcel·les residencials. El seu desenvo-
lupament, com el primer, és d’iniciativa privada. 

Actius de nou els semàfors 
de Pineda de Bages

Els semàfors de control de velocitat que hi havia a l’entra-
da i sortida de Pineda de Bages tornen a funcionar per tal 
de controlar la velocitat dels vehicles en els trams d’accés 
a aquesta urbanització, tant des de Santpedor com des de 
Manresa. En aquests moments, el semàfor que hi ha en 
direcció Manresa ja està en funcionament i l’Ajuntament 
preveu que l’altre es pugui activar en breu. Ja feia uns anys 
que aquesta senyalització s’havia malmès i havia deixat de 
funcionar. Ara s’ha hagut de fer de nou tota la instal·lació. 

Aquest febrer comencen dues actuacions importants 
en diferents vials de Sant Fruitós que canviaran sig-
nificativament la fisonomia de la zona afectada. Per 
una banda el carrer Sallent que, amb l’objectiu que el 
trànsit rodat a l’interior del nucli urbà sigui més fluid, 
serà un vial de doble sentit. L’actuació afectarà el tram 
que va de la carretera de Vic fins al carrer Balmes. 
I també comencen les obres per urbanitzar l’avinguda 
Sant Joan, entre els carrers Ramon i Cajal i Eugeni 
d’Ors per adequar l’entorn i l’entrada a l’Escola Pla 
del Puig. Hi haurà un nou espai que evitarà situacions 
de col·lapse circulatori quan els pares deixen els nens.

Inici de les obres al 
carrer Sallent i a 
l’avinguda Sant Joan



L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per 
tal d’urbanitzar el carrer del Cementiri, 
conegut més popularment com a camí, 
que s’ubica en el que tècnicament es 
coneix com a unitat d’actuació 15. El 
primer pas ha estat encarregar a un ar-
quitecte la redacció del projecte tècnic 
que permetrà conèixer el cost de l’ac-
tuació i la seva posterior actuació. 
Aquest és un projecte que hauria de 

dur a terme les empreses propietàries 
de les naus ubicades en aquest sector, 
però el consistori ha decidit tirar-lo en-
davant, assumint-ne el cost, per tal que 
estigui en unes condicions adequades,  
millorant així les connexions per als 
ciutadans del municipi. 
En un futur, quan s’urbanitzi la zona, 
els propietaris hauran de retornar el 
seu cost a l’Ajuntament. 

Primers passos per la urbanització 
del carrer del Cementiri

Màgia i emoció 
a la Cavalcada 
dels Reis d’Orient

cultura i festes

La nit més màgica de l’any va arribar 
a Sant Fruitós de Bages carregada de 
bons desitjos i de novetats molt ben 
valorades. Gràcies a l’organització de 
l’entitat De Festa en Festa i l’Ajunta-
ment, i a la implicació d’entitats locals i 
un bon número de voluntaris es referma 
la Cavalcada de Reis 2014 com una de 
les millors del Bages. Va comptar amb 
més de 200 persones desfilant, el retorn 
de la Colla d’Armats de Manresa, el 
Pessebre Vivent al Bosquet i un sorpre-
nent i innovador espectacle de màping 
a les façanes de l’edifici de l’Ajuntament 
que va captivar als assistents.

Sant Fruitós de Bages ha celebrat 
amb èxit els actes de la Festa Ma-
jor d’Hivern. El tret de sortida va 
ser dissabte 18 de gener amb el 
pregó institucional a càrrec de la 
presidenta d’Òmnium Cultural, 
Muriel Casals, que va defensar 
que Catalunya esdevingui “un país 
normal i amb estat propi, que es 
pugui relacionar amb el món ex-
terior sense intermediaris”. Abans, 
el pregó jove, pronunciat per Joan 
Vila, va fer servir l’humor, recor-
dant el seu pas per la ràdio muni-
cipal i destacant que “Sant Fruitós 
és ple de bona gent”. Els actes de 
dissabte es van completar amb el 
concert de Manu Guix Trio que va 
seduir els assistents.

L’esmorzar d’entitats, amb rècord 
de participants amb prop de 100 
assistents, va ser una bona mostra 
de les noves entitats i associacions 
que es mouen al municipi. En el 
transcurs de l’acte es va homenat-
jar el Setmanari Montpeità i l’ASFE 
que han complert 25 anys. 
Dimarts, diada central de la Festa 
Major, va comptar amb la missa 
d’honor al patró, la ballada dels 
gegants i sardanes amb els Lluïsos 
de Taradell. 
La Festa dels Gegantons, les re-
presentacions de l’obra de teatre 
“Políticament incorrecte” i la setze-
na Marxa del Terme Municipal diu-
menge al matí, van cloure la festa 
el darrer cap de setmana de gener.

Bona participació a la Festa 
Major d’hivern

planejament



,

Planificant 
el futur

Continuem 
millorant

Per GfP el pressupost 2014 
tradueix i consolida la feina 
feta. Continuem raciona-
litzant la despesa, man-
tenint, millorant i invertint 
en serveis i infraestructu-
res. Seguim creixent amb 
inversions importants que 
creiem claus pel nostre 
poble. Estem il·lusionats 
planificant un any més el 
treball a fer.

Més despesa 
social
Aquest any farem un es-
forç encara més gran en 
despesa social: a més de 
les ajudes a necessitats bà-
siques, tirarem endavant 
plans d’ocupació per valor 
de 75.000 euros, creació 
d’una plaça d’inserció la-
boral, augment de jorna-
da de treballadora social. 
Tota una aposta de serveis 
a la ciutadania.

Pressupost 
2014: irreal
El nostre grup municipal 
va emetre un vot d’abs-
tenció en el pressupost 
per l’any 2014, ja que hi 
ha vàries operacions im-
mobiliàries i urbanístiques 
que no es van detallar ni 
concretar. 
Creiem que és un pressu-
post que no s’arribarà a 
complir. 

El pressupost per a aquest 
any 2014 inclou més in-
versió en equipaments i 
activitats per als joves, 
millores en mobilitat, 
nous plans d’ocupació 
locals i més ajudes indivi-
dualitzades. 
D’aquesta manera, conti-
nuarem millorant el nostre 
municipi tal i com ens vam 
comprometre.

 La responsabilitat del contingut o de l’absència d’opinió recau en cadascun dels grups municipals

L  opinio dels grups, ,

medi ambientbenestar social

L’Ajuntament i l’empresa Residència Tercera Edat l’Onada 
SL  van formalitzar, a mitjan desembre, la signatura del con-
tracte del servei de gestió del centre “El Lledoner” per a un 
període de 45 anys. Aquesta signatura comporta que des 
del dia 1 de gener d’aquest 2014 la gestió del residència 
és a mans de l’empresa adjudicatària. L’empresa adjudica-
tària de la gestió serà qui, com estableix el contracte, assu-
mirà aproximadament dos terços del cost de l’ampliació del 
centre. La previsió és que aquest projecte sigui una realitat 
la primavera de l’any 2015, quan la residència passi de les 
20 places actuals a 71 i el centre de dia, que actualment 
disposa de 10 places, també doblarà la capacitat.

Per a l’eficiència 
energètica a l’escola
El 31 de gener es va presentar l’auditoria energètica feta a 
l’escola Monsenyor Gibert, promoguda des de l’Ajuntament 
i executada pel Consell Comarcal del Bages, amb total im-
plicació del centre educatiu. A més, de manera paral·lela i 
complementària, l’escola i el consistori santfruitosenc s’han 
adherit al projecte Euronet 50/50 max, desenvolupat a 9 
països europeus, que impulsa la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu és que els alumnes treballin conceptes relacio-
nats amb l’eficiència energètica alhora que s’inclouen in-
centius econòmics a l’estalvi energètic en els equipaments 
escolars, on els usuaris no paguen directament les factu-
res, sinó que és l’Ajuntament qui se’n fa càrrec.
Un punt important és que el 50% de l’estalvi econòmic acon-
seguit, fruit de les mesures d’eficiència energètica empreses 
pels alumnes i la resta d’agents implicats, sigui retornat a les 
escoles en forma de transferència econòmica. L’altre 50% 
serà un estalvi en les factures que paga l’ens. El resultat: to-
thom hi guanya. L’escola en majors possibilitats d’actuació, 
l’administració en menys despeses, construint una societat 
futura més compromesa amb l’energia i el medi ambient.

Signat el contracte per a 
la gestió de la residència


