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La transformacio de Sant Fruitosó
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Sant Fruitós de Bages canvia la seva cara durant el mandat

Durant els darrers quatre anys, l’Ajun-
tament de Sant Fruitós de Bages s’ha 
fixat diferents objectius estratègics per 
tal de tirar endavant un municipi que, 
com tot el país, es troba immers en 
una situació econòmica molt comple-
xa i que dificulta la planificació i l’exe-
cució de les accions i inversions que 
es preveuen, però que els regidors de 
l’equip de govern han aconseguit tirar 
endavant en gran mesura.

D’una forma genèrica s’han establert 
cinc grans eixos de treball:

Aposta per la recuperació 
econòmica
Transformació de Sant Fruitós
Sostenibilitat ambiental
Ajuda a les persones per millorar 
la qualitat de vida
Dinamització del municipi

Aposta per la recuperació econòmica
Com qualsevol família, empresa o 
administració pública, l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages ha hagut de 
tenir una especial cura per aconse-
guir l’obligatori equilibri pressupostari. 

L’austeritat ha estat una de les bande-
res de l’equip de govern perquè el futur 
creixement econòmic ha de tenir com 
a pilar unes finances sanejades. Els 
pressupostos aprovats anualment han 
estat valents i presentats, en cada exer-
cici, a la ciutadania de forma pública 
i transparent. El darrer supera lleuge-
rament els 10 milions d’euros mante-
nint l’import destinat a personal, on 
s’inclouen diverses partides per a plans 
d’ocupació. Pel que fa a béns i serveis 
disminueix el 0,55% la despesa corrent 
respecte l’any passat. Les inversions es 
mantenen i es destinen esforços a aca-
bar les que es van engegar l’any passat 
i a consolidar-ne de noves.

L’estabilitat econòmica s’ha imposat i 
s’han buscat tot tipus de fórmules per 
no haver d’incrementar impostos. Al 
contrari, les gestions constants davant 
de la Delegació del Ministeri d’Hisen-
da, permeten que una part important 
de propietaris del nucli urbà pugui re-
duir l’Impost de Béns Immobles (IBI).

L’equip de govern ha posat les bases 

perquè en els propers mandats muni-
cipals es pugui a tornar a créixer d’una 
forma assenyada, tocant de peus a 
terra, però amb la idea posada que 
Sant Fruitós torni a captar noves em-
preses i generi nous llocs de treball.

Transformació de Sant Fruitós 
Els pocs recursos econòmics han obli-
gat l’Ajuntament ha posar imaginació 
per tirar endavant els projectes. La 
col·laboració entre administracions 
públiques ha servit perquè, ara, es-
tiguin a punt d’executar-se obres tan 
importants com la rotonda que, a 
l’alçada del cementiri, permetrà entrar 
i sortir del nucli urbà d’una forma fàcil. 

Les accions per fomentar la mobilitat 
s’han percebut d’una forma clara a 
diferents punts del municipi i també 
s’ha arribat a acords amb particulars 
per habilitar solars sense edificar com 
a aparcaments urbans. A les escoles, 
ara és més fàcil portar i recollir els pe-
tits, amb vehicle particular, gràcies a un 
imaginatiu mètode que també millora 
la seguretat per als qui van a peu.

La transformació de la zona de l’entorn de la llar d’infants Les Oliveres i de l’escola Monsenyor Gibert ha estat molt notable
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del 2011 al 2015

Després d’anys aturat, el projecte de la biblioteca es va recuperar i es va poder obrir el passat 2014

La transformació de Sant Fruitós 
avança en diferents àmbits, com en 
les operacions de planejament urba-
nístic de la zona de l’antiga fàbrica 
Bertran i Serra, al carrer Padró o a la 
plaça Onze de Setembre. A les imme-
diacions de la llar d’infants, la nova 
urbanització fa que sigui agradable 
passejar-hi i passar-hi una estona.

Sostenibilitat ambiental i civisme
L’Ajuntament ha volgut ser, en el de-
curs d’aquest mandat, el primer en 
complir criteris de sostenibilitat am-
biental. S’ha assolit una disminució del 
consum energètic, s’han fet campan-
yes de sensibilització, s’ha fomentat la 
reutilització, s’ha netejat l’entorn amb 
la complicitat d’entitats locals, etc.

La implicació ciutadana ha estat de-
terminant per fer de Sant Fruitós un 
municipi més eficient, més net i més 
cívic. El govern municipal ha volgut 
que, a través de la Policia Local, els 
menys propensos al civisme fossin 
apercebuts o sancionats per la seva 
conducta.

Millora de la qualitat de vida
En situació de crisi, hem augmentat 
considerablement les ajudes a les per-
sones més desfavorides del municipi. 
Hem donat ajudes per a alimentació, 
serveis bàsics, serveis de menjador, 
escolarització i aula socioeducativa. 
La nova biblioteca i les obres que es 
fan per ampliar la residència d’avis 
són exemples de l’aposta per aquesta 
qualitat de vida.

Dinamització del municipi
La vida social del municipi ha estat 
molt activa, primer de tot, gràcies 
al paper de les entitats, a les quals 
l’Ajuntament ha donat suport i ha in-
tentat facilitar al màxim les seves ac-
tivitats.El teixit associatiu ha crescut i 
això és un motiu d’orgull per a tot el 
municipi. A banda, l’Ajuntament ha 
impulsat noves activitats, alguna tan 
ambiciosa com el Benet Games, o 
s’ha recuperat  Ràdio Sant Fruitós. Al-
tres iniciatives que demostren l’actual 
dinàmica del poble són les noves fires, 
el Carnaval, la Setmana Jove, els ca-
sals d’estiu, etc.

Un treball minuciós ha 
aconseguit estabilitzar 
les xifres econòmiques 

del municipi

S’han assentat les bases 
perquè es pugui tornar a 
créixer en propers man-

dats municipals

Els esforços en diferents 
àmbits i el suport als 

més vulnerables han mi-
llorat la qualitat de vida

Sant Fruitós de Bages canvia la seva cara durant el mandat
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L’Ajuntament, al costat d’empresaris i treballadors

Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages disposen de tots els recursos necessaris per buscar feina

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha fet un important esforç durant tota la legis-
latura per treballar, de manera transversal, la recu-
peració econòmica del municipi. S’ha creat un servei 
local d’ocupació i un club de la feina; periòdicament, 
s’han organitzat tallers i cursos d’ocupació dirigits a 
les persones que estan a l’atur. Alguns d’aquests cur-
sos s’han fet pensant en les necessitats dels més joves. 
Alhora, el consistori s’ha posat al costat de les em-
preses donant-los suport a través de la nova asso-
ciació d’empresaris i desencallant diferents pro-
blemàtiques urbanístiques històriques que hi havia 
als polígons industrials

El nou servei 
municipal ha 

permès la gestió 
de 250 ofertes 

de treball

Aposta per la recuperacio economica, ,

Foto de grup dels participants d’un dels cursos i cartell de la darrera 
oferta de tallers “Sant Fruitós no s’atura”



L’Ajuntament, al costat d’empresaris i treballadors

Una de les primeres i més importants actuacions que 
s’han fet des de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament va ser la creació del Servei Local d’Ocu-
pació (SLO). Va ser a l’inici de la legislatura, l’any 2012, 
i va permetre que els santfruitosencs que eren usuaris 
d’altres serveis de localitats veïnes com Manresa es po-
guessin traslladar al seu municipi, apropant-los tots els 
avantatges que s’ofereixen des d’aquest ens.  
Des de llavors, el nombre d’usuaris ha anat incremen-
tant-se i durant aquests més de tres anys 380 persones 
han fet ús d’aquest servei. D’aquests, més d’un cente-
nar han pogut trobar feina a través de les 250 ofertes 
que han gestionat les professionals que hi treballen. 
Durant el primer trimestre d’aquest any ja són una vin-
tena les persones que han pogut començar a treballar. 
El SLO és un servei públic adreçat a tots els habitants de 
Sant Fruitós que té com objectiu principal informar i faci-
litar la inserció laboral a les persones que estan a l’atur 

o a treballadors en actiu que volen millorar la seva feina. 
Es fa un assessorament personalitzat i es dóna accés a 
les ofertes de treball que van generant les empreses.
Aquest servei també s’adreça als emprenedors a qui se’ls 
ofereix assessorament, i a les empreses interessades en 
trobar personal. Se’ls ofereix informació, currículums i la 
realització de processos de selecció de personal. 
L’aposta ferma per aquest servei va fer que l’estiu del 
2014 s’incorporés una tècnica d’inserció laboral. L’am-
pliació de l’equip ha permès millorar la seva gestió, 
promoure nous plans d’ocupació i, alhora, facilitar el 
registre dels moviments en el programa informàtic de 
la Diputació. Cada gestió del servei es converteix en 
un registre que finalment s’acaba transformant en una 
subvenció que la Diputació calcula segons el volum de 
feina feta. Per això, per primera vegada aquest 2015, 
l’Ajuntament rebrà una subvenció de més de 8.000 eu-
ros per al servei, fet que revertirà directament en el SLO.

Més de 100 persones han trobat feina a 
través del Servei Local d’Ocupació
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Ubicat al Nexe, el Club de la Feina és un espai relacionat 
amb el SLO creat també l’any 2012. Durant aquest temps ha 
tingut més de 2.000 assistències, 370 en el primer trimestre 
d’aquest 2015. S’hi poden consultar ofertes de treball publi-
cades a la premsa, a Internet i les rebudes a l’Ajuntament. 
De forma paral·lela també va crear-se el Club de la Feina Jove 
per orientar els joves a noves sortides professionals. S’han 
realitzat tallers de noves formes de recerca de feina a través 

d’Internet i les xarxes socials, s’han potenciat els idiomes, do-
nat eines per afrontar les entrevistes de feina i s’han fet tast de 
petits tallers per descobrir noves sortides professionals.
L’oferta de cursos durant tot el mandat ha estat àmplia. Al 
2014 es van fer 8 cursos i tallers molt diversos, amb una 
assistència de 72 persones. Els darrers tenen lloc aquesta 
primavera i es tracten temes com el màrqueting personal, 
els objectius personals i les eines per superar una entrevista.

El Club de la Feina facilita eines de recerca
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La Serreta és un dels polígons que 
actualment roman sense urbanitzar, 
però  deixarà d’estar-ho a partir d’un 
acord que van establir els més de 20 
empresaris  amb l’Ajuntament. Està 
previst que  les obres comencin a fi-
nals d’aquest 2015 i que totes les ac-
tuacions que s’hi faran finalitzin l’any 
2017.
Això significa que aquest polígon dis-
posarà de voreres, enllumenat, asfal-
tat i de tots els serveis propis d’un po-
lígon de primera categoria. 
L’accés a La Serreta també serà més 
fàcil gràcies a una nova rotonda que 
es construirà a les seves immedia-
cions. Justament, aquesta serà una 
de les primeres actuacions que es 

El planejament és un instrument que 
permet preparar i anticipar actua-
cions que poden millorar el futur del 
municipi. Per aquest motiu, el treball 
en aquest àmbit ha estat intens durant 
tots els anys d’aquest mandat. 
En els polígons industrials s’ha actuat 
tant en projectes que estaven enca-
llats com en la promoció de noves 
iniciatives. Per exemple, un dels te-
mes que estaven pendents de resol-
dre es trobava al polígon de Torroella 
de Baix. Per resoldre-ho, s’ha fet una 
modificació del pla general per tal de 
legalitzar una nau industrial ubicada 
en aquest polígon i que es trobava 
fora de l’àmbit. 
Al polígon industrial Sant Isidre II, les 
actuacions dutes a termes, per la via 
del diàleg, han permès resoldre un 
conflicte urbanístic preexistent amb 
una de les empreses. 
A la urbanització de Pineda de Bages 
s’ha fet una modificació a l’àmbit de 
l’hostal de les piscines per tal que es 
puguin ampliar els  usos d’aquest es-

Actuacions a polígons i zones residencials 
per afavorir l’activitat econòmica

Aposta per la recuperacio economica, ,

Nova rotonda i urbanització del Polígon de La Serreta

pai i, així, promoure una futura acti-
vitat econòmica. A canvi, el proietari 
dels terrenys ha de cedir uns espais a 
l’Ajuntament que podrà destinar-los 
a equipament. Aquesta acció ha per-
mès desencallar un tema històric per 
al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
Durant aquests anys s’ha treballat 

també per fer un conveni que perme-
ti la recepció del sector de Sant Benet 
de Bages, que està encallat des de la 
seva execució. L’acord permetrà que 
en els propers mesos es comencin a 
fer els passos per a  la rehabilitació 
del pont d’accés de la zona de Sant 
Benet de Bages.

durà a terme ja que està previst que 
les obres comencin a executar-se la 
primavera d’aquest any 2015.
Aquest projecte millorarà l’accessi-
bilitat en un dels nombrosos creua-
ments que hi ha al llarg de la carre-

tera que va des del Parc de Bombers 
de Manresa fins a la C-16. L’objectiu 
principal d’aquesta actuació és millo-
rar la seguretat i la fluïdesa del trànsit 
que diàriament hi ha en aquest punt 
d’intersecció.



Ajuntament i empresaris treballen 
per resoldre diferents necessitats

27.000 m2 per a 
sòl industrial

Amb l’objectiu d’incrementar l’acti-
vitat econòmica del municipi, a fi-
nals del 2013 l’Ajuntament va treure 
a concurs 27.354 metres quadrats 
de sòl industrial i comercial de la 
seva propietat distribuïts entre els 
polígons del Grau, Berga I Subsec-
tor 2 i Santa Anna III. Aquests te-
rrenys es poden utilitzar mitjançant 
una concessió de drets de superfície 
durant 52 anys o bé per una compra 
directa a l’Ajuntament.
Davant la difícil situació econòmica, 
des de l’àrea de Promoció Econò-
mica es va considerar que la cessió 
per drets de superfície és una bona 
alternativa per atraure empreses 
al municipi que ajudin a reactivar 
l’economia i a crear nous llocs de 
treball. Aquesta alternativa abara-
teix als empresaris els costos que 
han d’assumir en el moment de la 
seva implantació, ja que no han 
d’adquirir el sòl per poder construir i 
desenvolupar la seva activitat.

Durant aquest mandat l’ocupa-
ció local s’ha fomentat a través 
de diferents plans gestionats des 
del Servei Local d’Ocupació i pro-
moguts des de diferents adminis-
tracions públiques com el mateix 
Ajuntament, la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat de Catalunya. 
El passat any 2014 es van poder 
contractar a través de diferents 
subvencions directament des de 
l’Ajuntament, i en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Ba-
ges, un total de 12 persones per a 
diferents llocs de treball. 
Per aquest any 2015 la previsió 
és que es puguin realitzar 12 no-

ves contractacions temporals, de 
persones que estan a l’atur,  i que 
serviran per cobrir diferents llocs 
de treball.
Aquests plans d’ocupació es-
tan destinats a donar feina a les 
persones que estan a l’atur, amb 
moltes dificultats per trobar un lloc 
de treball i que, al mateix temps, 
viuen situacions de més dificultat. 
Per això, cal que les persones con-
tractades a través d’aquests plans 
siguin usuàries del Servei Local 
d’Ocupació i disposin d’un infor-
me dels serveis socials municipals 
que asseguri la seva situació de 
vulnerabilitat.

Promoció de l’ocupació a través 
de diferents plans

Millora de la 
senyalització 
dels polígons
Les empreses ubicades als polígons 
disposen d’una nova senyalització 
unificada. D’aquesta manera, les 
naus disposen del número que els 
correspon amb una placa que s’ha 
dissenyat de manera similar a la dels 
carrers del casc urbà on apareix l’es-
cut del municipi. També s’ha fet la 
senyalització horitzontal dels polígons 
delimitant els aparcaments i l’espai 
d’ús per a vianants. S’ha millorat així 
la mobilitat de vehicles i vianants, es-
pecialment en els polígons més co-
mercials com són el de Sant Isidre i el 
de Riu d’Or. A més, s’ha incrementat 
la il·luminació que hi ha en els acces-
sos del nucli urbà al polígon.

El 13 de desembre de l’any 2012 
es constituïa l’associació d’empre-
saris APAES, Associació de Parcs 
d’Activitat Econòmica de Sant Frui-
tós. S’assolia així un dels objec-
tius del projecte de dinamització 
empresarial impulsat per l’Ajun-
tament amb la  col·laboració de 
PIMEC Polígons.
El consistori va incentivar la creació 
d’aquesta entitat que aglutina les 
empreses ubicades al municipi. Tal 
i com s’havia projectat, aquest pa-
raigües empresarial s’ha convertit 
en un interlocutor aglutinador i in-
dependent dels empresaris davant 
l’administració local que ha permès 
focalitzar i prioritzar els recursos a 
les necessitats reals del teixit empre-
sarial i generar sinergies de desen-
volupament econòmic. 
Des de la seva creació, l’associació 
ja ha empès diferents accions. Ha 
creat un portal propi a Internet on 
les empreses poden consultar i de-
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manar informació i han fet també la 
primera compra agregada d’energia 
que ha permès un important estalvi 
en la seva contractació. S’han detec-
tat problemes de connexió a Internet 
per la qual cosa l’Ajuntament va fer 
de pont per l’estesa de fibra òptica 
per part de la Generalitat.
Per detectar i resoldre aquestes ne-
cessitats i demandes que van sor-
gint existeix una comissió formada 
per representants del consistori i de 
la junta de l’APAES es reuneix cada 
dos mesos. 

Acte de presentació de l’APAES l’any 2012
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El Pla de Mobilitat permet planificar i ordenar la circulació

Canviant  la cara de Sant Fruitos,

El doble sentit del carrer Sallent i les zones on no es poden superar els 30 quilòmetres per hora, primeres accions visibles del Pla de Mobilitat

El nou Pla de Mobilitat aprovat per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
inclou un seguit d’accions que es po-
dran portar a terme al municipi en el 
decurs dels propers sis anys amb l’ob-
jectiu de millorar els fluxes de circu-
lació, oferir aparcament, promoure la 
sostenibilitat ambiental i econòmica, 
etc. De fet, algunes de les accions que 
preveu aquest pla ja s’han començat 
a executar durant aquesta legislatu-
ra amb l’objectiu de millorar el mo-
viment actual de vehicles motoritzats, 
bicicletes i vianants. El pla que hi havia 
vigent fins ara tenia molt en compte 
la circulació dels vehicles rodats, però 
descuidava especialment  vianants i 
ciclistes.  
L’estudi ha estat elaborat sota la direc-
ció de la Diputació de Barcelona que 
l’ha finançat. En ell es fa una diagnosi 
tècnica del sistema posant de manifest 
els punts forts i també detectant els 
més febles. 
Entre algunes de les conclusions po-
sitives del pla destaca la possibilitat 

d’aparcament gratuït que hi ha al mu-
nicipi. Això és gràcies a l’execució del 
pla d’aparcaments que s’ha anat exe-
cutant els darrers anys. 
El treball proposa el sistema de mo-
bilitat de futur tenint en compte de 
manera especial les noves àrees de 
creixement del municipi i les noves 
activitats previstes en el planejament 
municipal en un horitzó de 6 anys. 

Primeres accions realitzades
Una de les primeres actuacions ja 
previstes i que s’han inclòs en aquest 
Pla de Mobilitat són les obres al carrer 
Sallent.  Els treballs fets han permès 
convertir-lo en via de doble sentit per 
fer que el trànsit rodat a l’interior del 
nucli urbà sigui més fluid. L’actuació 
ha afectat el tram que va de la carrete-
ra de Vic fins al carrer Balmes, un dels 
més transitats del municipi. 
El nou Pla de Mobilitat també inclou 
el projecte de reurbanització del carrer 
Padró per esdevenir un espai que fa-
ciliti el trànsit de vianants, sense vore-

La millora de la mobilitat 
del municipi implica el 
desenvolupament de dife-
rents actuacions que avui 
ja beneficien conductors de 
vehicles, bicicletes i també 
als vianants
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El Pla de Mobilitat permet planificar i ordenar la circulació

El Pla d’Aparcaments Públics que l’Ajuntament està 
executant ha permès la creació de més de 500 noves 
places públiques i gratuïtes en diferents punts del po-
ble. Aquest pla s’està desenvolupant a través de con-
venis de cessió d’ús per tal d’utilitzar solars buits del 
centre urbà de Sant Fruitós per aparcar cotxes i motos.
D’aquesta manera, s’ha pogut resoldre la problemà-

tica de manca de places d’estacionament en l’eix cen-
tral, comercial i de serveis, de Sant Fruitós.
Exemple d’això són els aparcaments del carrer Padró, 
de la plaça Onze de Setembre, de l’Avinguda Bertrand 
i Serra, de l’avinguda Jaume I o del carrer Mestre Fran-
cesc Ardèvol. Aquest últim, ubicat entre l’edifici del Nexe 
i el Bosquet, s’ha obert a mitjan d’aquest mes de març.

Més de 500 noves places d’aparcament gratuït

res i que potenciarà el perfil comercial 
d’aquest cèntric carrer. Actualment, el 
tram presenta força impediments físics 
per als vianants i el seu ús es fa incò-
mode per a tots els usuaris. 
De fet, el treball realitzat proposa me-
sures que permetin potenciar la mobi-
litat segura i sostenible per tal de do-
nar compliment a la legislació vigent 
en aquesta matèria. Plataformes úni-
ques, voreres més amples o la limita-
ció de zones al nucli antic on no es pot 
circular a més de 30 quilòmetres per 
hora. Aquesta darrera acció ja s’ha 
executat en alguns punts i és previst 
que en breu s’amplïi a altres carrers 
de Sant Fruitós. 
En aquest marc també s’ha executat el 
pla de voreres que ha quedat resolt en 
un 95% de punts del nucli urbà. 

Per als vianants i bicicletes s’han recu-
perat i arranjat dos passos que esta-
ven oblidats. Un permet travessar per 
sota la carretara N-141-b, a l’altura 
del pont de la Raval, i l’altre es troba a 
l’encreuament de Sant Benet.

Millores a l’entorn de les escoles
Un dels punts més conflictius pel que 
fa a la mobilitat són els diferents en-
torns dels centres educatius. Per això, 
en les obres d’urbanització de l’avingu-
da Sant Joan, entre els carrers Ramon i 
Cajal i Eugeni d’Ors per adequar l’en-
torn i l’entrada a l’Escola Pla del Puig, 
es va arranjar un espai on els vehicles 
poden aturar-se un instant. Això evita 
situacions de col·lapse circulatori quan 
els pares deixen els nens. Aquesta so-
lució ja s’havia fet a l’Escola Paidos. 

Potencia la mobilitat 
sostenible i segura en 
compliment de la llei

Es formula un programa 
d’actuacions amb fases 

d’implementació i costos

El Pla proposa el sistema 
de mobilitat del futur en 

un horitzó de 6 anys
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Canviant  la cara de Sant Fruitos,

El consistori té actualment sobre la taula quatre projec-
tes que permetran canviar l’aspecte d’importants punts 
de Sant Fruitós. Un dels darrers que s’ha fet públic ha 
estat l’avantprojecte d’urbanització del carrer Padró on 
es realitzarà una plataforma única de prioritat inverti-
da, on també es permeti el pas dels vehicles, però on 
els vianants tindran preferència. 
Un altre important projecte és el que transformarà la 
plaça de la Vila i que permetrà la seva ampliació fins 
a connectar-lo amb el carrer Padró a través de l’apar-
cament existent. 
En una altra plaça, la de l’Onze de Setembre, on hi ha 
el Cobert de la Màquina de Batre, es vol convertir en la 

plaça major del poble gràcies a un projecte que ha de 
permetre un aprofitament òptim de l’espai. 
La transformació també serà important a l’antiga fà-
brica Bertran i Serra, tres quartes parts de la qual pas-
saran a ser d’ús públic després de l’aprovació feta per 
l’Ajuntament i el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, respecte els canvis urbanístics 
previstos per a aquest espai. L’acord aconseguit forma 
part d’un llarg procés, que va començar fa prop de 
dos anys, i a través del qual la propietat haurà d’en-
derrocar les diferents edificacions i el mur que hi ha 
a la finca en el moment que es faci pública la cessió 
corresponent. 

Les places de la Vila i Onze de Setembre, la 
Fàbrica Bertran i Serra i el carrer Padró 
renovaran el seu aspecte

La rotonda de la C-16, 
una prioritat
Durant aquests quatre anys s’ha fet un treball de formiga 
al voltant de la realització del projecte d’una rotonda a 
la C-16, a l’alçada del cementiri, que comença a veure 
la llum. A finals del 2014 va entrar entrar oficialment al 
registre municipal el projecte constructiu de millora local i 
millora de nus pel qual s’iniciaran les obres per a la cons-
trucció d’aquesta rotonda. Aquesta nova rotonda perme-
trà entrar i sortir del nucli urbà amb facilitat. 
El projecte també comporta la construcció d’una vorera 
que facilitarà el pas dels vianants que volen accedir al 
cementiri. A banda de la rotonda, a la recta de Sallent 
es construirà una nova via de servei lateral per a reforçar 
aquesta acció de millora. 

Urbanització de l’entorn 
de les escoles

Els treballs d’urbanització i millora de la zona de les escoles 
Monsenyor Gibert i Les Oliveres ha estat un dels projectes 
d’urbanització més importants desenvolupats durant aques-
ta legislatura. El nou vial ha millorat la connexió i l’accés als 
centres, igual que a l’escola del Pla del Puig on s’ha asfaltat 
i senyalitzat el seu entorn. A més, anualment, s’han fet tre-
balls de millora i reasfaltament de diferents carrers.
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Nous equipaments esportius i més de 30 
actuacions de millora als ja existents 

El Barri de la Rosaleda ha tingut un important creixe-
ment els darrers anys que provocava que el parc in-
fantil del qual disposava s’hagués quedat petit. Per 
aquest motiu, l’aposta va ser dotar-lo amb una nova 
zona esportiva que inclou una pista perquè els nois 
i noies puguin jugar a bàsquet i una altra de futbol. 

Aquesta és una de les actuacions més destacades als 
barris de Sant Fruitós on durant aquest mandat s’ha 
fet especial èmfasi en l’adequació de les voreres. Per 
això, es va fer un pla especial amb ajudes per als 
propietaris que ha permès que gairebé totes hagin 
quedat enllestides. 

La nova zona esportiva de la Rosaleda dinamitza el barri

Els més joves són els grans beneficiats 
d’un dels nous equipaments esportius 
de Sant Fruitós de Bages, la pista de 
vòlei platja. En aquest espai s’hi troben 
habitualment quan fa bon temps per 
disputar partidets. Un punt de troba-
da  per als joves que alhora promou 
l’activitat física. En aquest espai també 
s’hi han disputat diferents campionats 
locals que han tingut molt èxit de con-
vocatòria. 
La feina feta als equipaments esportius 
municipals ha permès que avui aques-
tes infraestructures estiguin en millor 
estat. Una de les primeres actuacions 
que es van executar, durant l’estiu de 
l’any 2012, va ser el manteniment del 
parquet del pavelló municipal. A més, 
en aquest mateix espai es va instal·lar 
una cortina separadora que facilita la 
compatibiilitat de diferents activitats al 
mateix temps. Durant aquesta legisla-
tura també s’ha anat rehabilitant dife-
rents espais de l’edifici. 
Més recentment, l’octubre d’aquest 

passat 2014, s’ha fet realitat la cons-
trucció de la visera del camp de futbol, 
una millora llargament reivindicada. 
Entre altres millores, en aquest equi-
pament també s’hi han instal·lat dos 
mòduls on s’ubiquen una oficina i un 
magatzem. 

Les inversions fetes a les piscines s’han 
destinat a l’adquisició d’un nou dipòsit 
de clor líquid ja que fins a l’any 2013 
funcionava amb pastilles, fet que aug-
mentava la toxicitat. També van ins-
tal·lar-se nous vasos d’expansió que 
permet un important estalvi d’aigua.
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Sostenibilitat economica,

Bonificació de 
diferents taxes
Durant aquesta legislatura el 
govern municipal ha mantingut 
congelats els impostos de forma 
generalitzada i fins i tot ha baixat 
aquells que ha pogut a través de 
bonificacions. En total, aquest 
mandat, les revisions de les orde-
nances fiscals han permès que els 
ciutadans puguin beneficiar-se de 
fins a 23 noves bonificacions. Per 
a aquest 2015 s’ha pogut establir 
una congelació generalitzada dels 
tributs, destacant una rebaixa del 
15% en la taxa d’ocupació de via 
pública per terrasses de bar, una 
bonificació del 28,5% per a cami-
nades i cursos de natació per a la 
gent gran i un 27% per als tiquets 
de menjador de la llar d’infants. 
A més, es redueix un 35% la taxa 
d’escomraries a les persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles. 

Es racionalitza la despesa 
incrementant la inversió

Racionalitzar la despesa, mantenir i millorar els serveis 
existents i incrementar la inversió han estat els eixos prin-

La llei actual limita que els ajuntaments 
puguin fer modificacions que permetin 
reduir l’Impost de Béns Immobles (IBI). 
Malgrat això, les gestions dutes a terme 
per l’Ajuntament amb la Gerència Te-
rritorial del Cadastre a Barcelona han 
permès que els propietaris de 3.226 
immobles del nucli urbà puguin benefi-
ciar-se d’una reducció d’aquest impost 
per a aquest 2015. Això és possible 

en agrupar el valor de repercussió de 
les tres zones a les quals se’ls aplicava 
valors diferents, en un de sol. El valor 
de repercussió per metre quadrat que 
s’aplicarà a la zona és de 425,05 eu-
ros, el més baix que es pot aplicar res-
pecte la ponència cadastral del 2004. 
A la taula es pot veure el percentatge 
de reducció del rebut i el número d’im-
mobles als quals repercuteix el canvi. 

3.226 propietaris es beneficien de 
la rebaixa de l’IBI

Percentatge de 
reducció del rebut

Número 
d’immobles

750

874

514

691

397

0-5%

5-10%

10-25%

25-50%

>50%

3.226Total

15.000.000 5

10.000.000 5

  5.000.000 5  

0 5  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

*Any no tancat oficialment
cipals de l’equip de govern a l’hora d’elaborar els pressu-
postos per a cada un dels exercicis d’aquest mandat. 
Un treball acurat que ha permès consolidar els serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania sense que l’endeutament hagi 
augmentat, prioritzant les ajudes als qui més ho necessiten 
i la millora i el manteniment dels carrers del poble.
Els darrers pressupostos d’aquesta legislatura, els de l’any 
2015, tenen un import de 10.029.593,44 euros, el 0,54% 
més que l’any passat. Mantenen l’import destinat al capítol 
de personal on s’inclouen els plans d’ocupació. Pel que fa 
a béns i serveis, disminueix la despesa corrent el 0,55%. 
Les inversions es mantenen i es destinen els esforços a aca-
bar les que es van engegar al 2014. 
En un exercici de transparència i comunicació, cada any 
l’equip de govern ha presentat el pressupost públicament 
en una sessió oberta a tota la ciutadania. Una sessió 
que també s’ha fet per presentar les ordenances fiscals. 
D’aquesta manera, i per primera vegada, els santfruito-
sencs han pogut obtenir la informació de primera mà. 

Gràfic de l’evolució de la despesa real de cada exercici tancat
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31 accions executades per aconseguir  
reduir el 20% les emissions de gasos

Sostenibilitat mediambiental

L’adhesió de Sant Fruitós de Bages al 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a la 
sostenibilitat ha generat un canvi de 
rumb en les accions de sostenibilitat 
energètica del municipi. Aquest pac-
te és una iniciativa europea que neix 
com a instrument clau per implicar 
els governs locals en la lluita contra 
el canvi climàtic.
El principal compromís en adhe-
rir-s’hi és reduir en més d’un 20% les 
emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle del municipi l’any 2020. Per asso-
lir-lo, a principis de lesgislatura es va 
elaborar el Pla d’Acció per a l’Ener-
gia Sostenible (PAES).
En aquest document es proposen 93 
actuacions necessàries, eminentment 
en matèria d’energia, mobilitat, resi-
dus i aigua, per aconseguir els com-
promisos de reducció de gasos d’efec-
te hivernacle. Durant aquest mandat 
ja s’han completat 31 d’aquestes ac-
cions, com les campanyes i xerrades 
d’eficiència energètica, i sis més estan 
en execució, com la compra d’un ve-
hicle híbrid per a la Policia Local que 
arribarà a mitjan mes d’abril.
Entre la resta d’actuacions, desta-
quen el projecte de substitució de la 
caldera actual del pavelló d’esports 
per una de biomassa que en els pro-

Entrega simbòlica del xec amb els diners dels que diposarà l’escola Monsenyor Gibert gràcies a l’estalvi energètic aconseguit

pers mesos serà una realitat. 
També en l’àmbit de les instal·lacions 
d’energia, s’ha disminuït la potència 
contractada, va canviar-se el siste-
ma de climatització de l’edifici de 
l’Ajuntament i s’han substituït apro-
ximadament 530 tubs de fluorescents 
per tubs de leds en aquest edifici, al 
Centre d’Atenció Primària i a la Llar 
d’infants municipal. La col·locació 
d’aquests leds suposa un estalvi de 
més de la meitat del consum elèctric.
Un interessant projecte inclòs en el 
PAES és l’Euronet 50/50 max al qual 
estan adherits l’escola Monsenyor 
Gibert i el consistori santfruitosenc 
des del 2014. La finalitat és adoptar 

les mesures necessàries per estalviar 
energia per a la calefacció, l’aigua 
calenta i l’electricitat del centre. El 
conveni estableix que en l’estal-
vi aconseguit, el 50% sigui retornat 
al centre en forma de transferència 
econòmica en despesa energètica. 
L’altra meitat és per a l’Ajuntament. 
Durant el passat any la reducció ja 
ha permès un estalvi de 6.857,46 
euros, la meitat dels quals s’han 
aportat a l’escola.
Des de la Comissió per a l’Eficiència 
Energètica Municipal (CEEM) es fa 
un seguiment d’aquestes actuacions 
alhora que s’estableixen les prioritats 
en les de nova execució.

Es promouen accions de sensibilitzció durant tot l’any

La Setmana de la prevenció de residus, la Setmana de l’energia i els Clean up days han fet que les accions de sensibilit-
zació de la ciutadania cap al respecte al medi ambient s’allarguin durant tot l’any. Un element més de canvi i potenciació 
de la política mediambiental del municipi de Sant Fruitós de Bages. 



Fa just un any l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages va canviar l’empresa 
concessionària de la recollida selecti-
va d’escombraries i de neteja viària. El 
canvi ha permès millorar el servei en 
ambdós punts i ha suposat un estalvi 
anual de més de 120.000 euros per a 
les arques del consistori municipal. A 
més, s’ha pogut reduïr el dèficit en un 
50,17% en dos anys.
Els veïns i veïnes han estat els princi-
pals beneficiats d’aquesta reducció ja 
que l’estalvi se’ls ha aplicat directa-
ment al tribut que paguen que ha pas-
sat de 119 a 97 euros als habitatges 

familiars i de 151 a 128,5 euros a les 
unifamiliars aïllades.
Amb el nou servei la recollida d’es-
combraries s’ha racionalitzat i, per 
exemple, en alguns punts la freqüèn-
cia s’ha reduït per no buidar conteni-
dors que no estaven gens plens. En 
canvi, s’ha reforçat en aquelles zones 
on és necessari. D’aquesta manera 
s’ha pogut passar de 6 a 4 dies de 
recollida amb el conseqüent estalvi 
econòmic i mediambiental. 
A Pineda de Bages i a Les Brucardes 
s’ha mantingut el sistema porta a por-
ta, però s’han unificat els dies de reco-
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Sostenibilitat mediambiental

La nova concessió d’escombraries millora 
la recollida i permet baixar la taxa

L’esforç dels ciutadans es 
tradueix en bons resultats
Les tones recollides a la deixalleria 
de Sant Fruitós de Bages s’han incre-
mentat, durant el passat 2014, en un 
3,2%. Això situa el municipi al tercer 
lloc del rànquing comarcal amb una 
mitjana de 1.124 usuaris per cada 
1.000  habitants, el  doble que  la 
mitjana del Bages. 
Aquest increment és fruit del targetó 
creat amb les ordenances fiscals de 
l’any 2013 que permet una bonifica-
ció de la taxa d’escombraries depe-
nent de l’ús de la deixalleria. 
Uns bons resultats en matèria de re-

collida selectiva també es visualitzen 
a la recollida de matèria orgànica. 
En aquest cas hi ha hagut, durant 
el darrer any, un destacat increment 
del 19%, que ha permès que el mu-
nicipi passi del 18è al 14è lloc del 
rànquing comarcal en la recollida 
d’aquesta fracció. Segons les dades 
de la memòria anual del Consorci 
del Bages per a la gestió de residus, 
cada santfruitosenc aporta a l’any 
51,84 Kg de matèria orgànica, men-
tre que la mitjana de la comarca és 
de 47,71 Kg. 

En l’àmbit de la recollida de residus, 
Sant Fruitós també va unir-se, l’any 
2013, al projecte de l’entitat sense 
ànim de lucre Hàbitat Natural per a 
la implantació d’una xarxa de recolli-
da d’oli vegetal usat.
Des de llavors el poble compta amb 
sis dipòsits instal·lats al nucli urbà a 
i a les urbanitzacions per poder-hi 
llançar aquest producte i que entri en 
la línia de reciclatge. Aquesta servei 
no és incompatible amb la recollida 
d’oli vegetal que es fa a la deixalle-
ria, sinó que l’amplia.

Aposta per la 
recollida d’oli

llida en dimarts, dijous i dissabte. 
Pel que fa al servei de neteja ha aug-
mentat considerablement i s’ha recu-
perat l’escombrada manual per tal 
d’arribar a zones de difícil accés per 
a la màquina. La reorganització i ra-
cionalització del servei ha fet que la 
valoració sigui del tot positiva, ha-
vent recollit durant aquests primers 
12 mesos de servei molt poques 
queixes de la ciutadania que, en 
molts casos, van associades a con-
ductes incíviques que cal evitar. 

En dos anys s’ha 
reduït un 50% el 
dèficit del servei 
d’escombraries
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Qualitat de vida

Treballant intensament per millorar la 
qualitat de vida de Sant Fruitós

La nova Biblioteca, un nou 
equipament per a la ciutadania

La nova biblioteca, el 
servei de menjador social, 
les ajudes econòmiques 
i materials als que més 
ho necessiten o les obres 
d’ampliació de la residèn-
cia són les accions més vi-
sibles de la feina feta per 
l’actual equip de govern 
per millorar la qualitat de 
vida dels santfruitosencs.

LES DADES DE
LA BIBLIOTECA

En mig any s’han fet 
268 nous carnets

Després d’anys de tenir el projecte 
encallat, el juny del passat 2014 es 
va inaugurar un gran equipament 
cultural. L’actual equip de govern 
va poder redreçar l’execució de les 
obres que van poder-se finalitzar 
sense un increment del pressupost 
inicial, tot i que l’IVA va passar del 
16 al 18 i després al 21% durant els 
anys de les obres. Aquest augment 
de l’IVA ha suposat 86.000 euros 
que s’ha pogut compensar gràcies 
a una acurada gestió i control dels 
serveis tècnics del consistori.
A més, s’han fet millores al pro-
jecte inicial, com en el sistema de 
climatització, que és més eficient i 
econòmic que el previst inicialment 
amb l’objectiu que el manteniment 
de l’equipament tingui uns costos 
més ajustats.

El municipi ha guanyat un gran 
equipament cultural de més de 
mil metres quadrats, amb espais 
diàfans destinats a la biblioteca 
pròpiament dita, però també amb 
una sala polivalent destinada a 
actes culturals, dues aules per a 
reunions o formació i l’àrea desti-
nada a l’Arxiu Històric Municipal. 
El passat 7 de juny va inaugu-
rar-se la biblioteca amb una 
jornada molt especial  presidida 
pel Conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, i el president de la Di-
putació de Barcelona, Salvador 
Esteve. 
Cal tenir en compte que l’edifici 
ha estat cofinançat per la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages.

Els préstecs de material 
s’han incrementat 

un 39% 

Entre juny del 2014 i 
gener de 2015 s’han 

registrat 19.426 usuaris
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A finals d’aquest 2015 s’enllestirà 
l’ampliació de la residència El Lledoner

L’Ajuntament es posa al costat 
de les entitats socials

50.000 euros per 
a les famílies

Qualitat de vida

2015, una vegada finalitzades les 
obres, ja puguin traslladar-se a les 
noves dependències. Mentrestant, són 
traslladats periòdicament al nucli de 
Sant Fruitós per tal que mantinguin 
el vincle formant part de les activitats 
culturals i lúdiques del municipi.
El menjador social, ubicat a la residèn-
cia, també s’ofereix aquests mesos al 

centre de Santpedor. Un vehicle tras-
llada els seus usuaris al municipi veí. 
Aquest és un servei que es va endegar 
a principis de legislatura amb l’objec-
tiu de socialitzar les persones grans 
que viuen soles fent que l’àpat del di-
nar es converteixi en un punt d’inter-
canvi i assegurant, alhora, una dieta 
equilibrada per a aquestes persones. 

La celebració de l’acte de col·locació 
de la primera pedra de l’ampliació i 
renovació de la residència de la gent 
gran El Lledoner, el passat 21 de gener, 
tenia diferents significats. El primer, i 
més evident, el tret de sortida d’unes 
obres que permetran l’ampliació del 
centre que passarà de 20 places a 71. 
També doblarà les places destinades a 
centre de dia, passant de 10 a  20. 
El segon significat, l’aposta per un 
equipament en el qual s’ha treballat 
des del primer dia d’aquesta legis-
latura quan ja, al 2011, es va poder 
passar de 18 a 20 places gràcies 
a l’habilitació d’un espai que fins al 
moment s’havia dedicat a magatzem 
quan inicialment estava projectat com 
a habitació. 
Durant aquest mandat la residència 
ha viscut moments molt especials amb 
la celebració dels seus 25 anys, efe-
mèride per la qual es van programar 
múltiples activitats de diferent caire. 
Actualment, els usuaris de la residència 
es troben a la residència de Santpedor, 
però està previst que a finals d’aquest 

El conveni signat amb Càritas ha per-
mès formalitzar i ordenar la col·labo-
ració de l’Ajuntament amb aquesta 
entitat, que s’encarrega de distribuir 
els aliments entre les famílies que ho 
necessiten i que són derivades des de 
Serveis Socials. A més, atorga una 

subvenció anual perquè pugui ser au-
tònoma en la compra d’aliments que 
puntualment poden necessitar. També 
se’ls ha atorgat una ajuda extraor-
dinària per l’adequació del local. 
En paral·lel, l’Ajuntament ha arribat a 
acords amb altres entitats amb l’ob-
jectiu d’ampliar la diversificació que 
hi  ha al banc d’aliments. Per exem-
ple,  es va signar un conveni amb la 
Cooperativa Consum que a través 
del Programa Profit s’aconsegueixen 
productes frescos. A més, Sant Fruitós 
s’ha adherit al programa de la Creu 
Roja per a rebre altres tipus d’aliment.

L’Ajuntament disposa de 50.000 
euros durant 5 anys, entre el 
2012 i el 2016, per ajudar a les 
famílies amb fills al càrrec que ho 
necessitin. Aquests diners s’han 
aconseguit a través del progra-
ma Concerta de la Diputació de 
Barcelona. 
L’objectiu és millorar en la lluita 
contra l’exclusió social, contri-
buint a garantir la cohesió so-
cial, la prestació adequada de 
serveis socials i la promoció de 
la reinserció social.
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Suma d’esforços per tenir escola de música

L’Escola de Música i Arts Navarcles - 
Sant Fruitós va obrir les portes el curs 
2012 després que ambdós municipis 
arribessin a un acord per tal d’optimit-
zar els recursos i compartir les despe-
ses. Aquesta nova oferta educativa ha 

permès que es recuperés l’antic edifici 
del Sagrat Cor de Jesús (les monges).
El centre ofereix classes de llenguatge 
musical i instrument per a nens de P3 
a 2n de primària, grups instrumentals 
i clases per a adults. 

L’acord entre els ajuntaments de Na-
varcles i Sant Fruitós permet l’inter-
canvi d’alumnes i el fet que un veí de 
qualsevol dels dos pobles pugui estu-
diar música indistintament a un lloc o 
a l’altre, seguint les mateixes directrius.

Eines socials i educatives 
per a infants i joves
Durant aquests quatre anys de mandat s’han posat en 
marxa diferents eines i recursos per millorar l’educació 
d’infants i joves des del punt de vista més social. L’Aula 
socioeducativa és una d’aquestes eines que està donant 
molt bons resultats. Fora de l’horari escolar, aquest recurs 
ofereix activitats destinades a prevenir, pal·liar o resol-
dre dèficits, disfuncions o situacions de vulnerabilitat que 
afecten infants i joves, d’entre 6 i 16 anys del municipi. 
Durant el darrer 2014 van atendre’s 31 persones, la ma-
joria derivades des dels Serveis Socials municipals. Un 
important impuls per a aquest servei va ser el concert 
benèfic que l’Ajuntament va organitzar l’any 2013 amb 
la destacada participació dels Nens Cantors de Viena i 
que va aconseguir generar 7.100 euros de beneficis. 
Una altra eina per a la millora educativa dels més joves 
ha estat l’adhesió al Protocol d’absentisme escolar del 
Consell Comarcal del Bages. El fenomen de l’absentisme 
escolar no és numèricament elevat, però sovint va acom-
panyat d’altres indicadors de risc social i de la possibilitat 
d’abandonament escolar prematur. El treball en xarxa ha 
estat clau en la seva aplicació, en la qual els agents de la 
Policia Local són importants a l’hora d’engegar el circuit. 
Per últim, el Projecte Comunitat i aprenentatge fa que 
els adolescents expulsats del seu institut per uns dies 
hagin de convalidar les hores amb treballs en benefici 
de la comunitat, desenvolupant tasques a Càritas o a 
la residència.

Durant tota la legislatura l’Ajuntament ha promogut 
diferents actuacions per ajudar els santfruitosencs 
que més ho necessiten. Quan es va formar l’actual 
equip de govern ja es va modificar el pressupost per 
incrementar la partida destinada a ajudes econòmi-
ques, passant de 10.000 a 20.000 euros. Des de lla-
vors, cada pressupost municipal aquesta partida ha 
estat d’entre 30.000 i 40.000 euros. 
Aquests diners s’han convertit en ajudes que han ser-
vit per cobrir diferents necessitats, especialment per 
evitar la pobresa energètica. Així, s’han pogut pagar 
rebuts de la llum, aigua, gas o també lloguer. Al-
gunes d’aquestes ajudes s’han destinat a la compra 
d’aliments.
En total, aquestes partides han permès ajudar un im-
portant nombre de famílies de Sant Fruitós que es 
troben en una situació vulnerable. 
Un altra línia d’ajuts, dotada amb 2.500 euros 
anuals, està destinada a cobrir les necessitats de 
l’àmbit educatiu de les famílies. Per exemple, s’han 
atorgat ajuts destinats a material escolar, llibres o 
quotes del rebut de l’AMPA.

Important increment de 
les ajudes als qui més ho 
necessiten 
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Qualitat de vida

La cloenda del Cicle de Passejades i la sortida de La 
Volta, dos actes que porten una gentada a Sant Fruitós

El mes de maig del passat 2014, Sant Fruitós de Bages 
va ser el punt de trobada de prop de 2.000 persones que 
van celebrar la cloenda del Cicle de Passejades per a 
la Gent Gran. Impulsat per la Diputació de Barcelona, i 
amb la col·laboració de les àrees d’Esports i de Serveis a 
les persones de l’Ajuntament, hi van prendre part un total 
de 47 municipis.

Els participants van fer una caminada de 6 quilòmetres i 
diferents activitats dirigides. També van gaudir de l’espec-
tacle de l’animador Pep Callau.
La Volta Ciclista a Catalunya ha estat un dels altres actes 
que ha portat una multitud a Sant Fruitós de Bages. Va ser 
en l’edició de l’any 2012 quan el municipi va acollir la 
sortida de l’etapa Sant Fruitós - Badalona.

Una nova organització interna millora la 
gestió dels tràmits administratius

Durant el present mandat s’han promogut millores 
organitzatives internes que en moltes ocasions pas-
sen desapercebudes per a la ciutadania, però que 
repercuteixen positivament en ella. S’ha fet l’organi-
grama funcional que s’aprovarà properament, que 
defineix cada lloc de treball de l’Ajuntament que per-
met unificar funcions i determinar les retribucions. 
Uns canvis interns que també s’han fet en l’àmbit 
d’informàtica han comportat una important feina 
d’endreça però que ha permès que avui els tràmits 
on-line ja siguin una realitat. Així, ja es poden fer 
diferents tràmits on-line a través de la nova pàgina 
web de l’Ajuntament com els dominis funeraris, els 
tràmits per als matrimonis civils i els d’ocupació de la 
via pública. L’objectiu a partir d’ara és anar ampliant 
les gestions que els veïns i veïnes puguin fer a través 
del portal.
Les millores també s’han visualitzat a nivell presen-
cial ja que s’han fet canvis en l’atenció al públic a 
l’edifici consistorial on s’han ubicat dos nous regis-
tres d’entrada. També s’ha fet modificacions a la 
taula d’informació i taulell d’atenció personalitzada. 
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Fructífera col·laboració dels cossos de Policia 
Local de Santpedor, Sallent i Sant Fruitós
La prestació dels serveis associats en-
tre els cossos policials de Sant Frui-
tós, Santpedor i Sallent ha superat 
els primers dos anys amb bona nota. 
Un dels objectius és l’optimització de 
material i recursos. En aquest sen-
tit, aquest mes de març, els alcaldes 
dels  tres municipis han signat un 
conveni per a l’adquisició en règim 
de copropietat d’un radar informatiu 
destinat a les policies locals dels tres 
municipis.
Aquest sistema d’acord és novedós 
ja que no hi ha massa experièn-
cies que entre ajuntaments es dele-
guin competències per fer compres, 
però aquests ajuntament consideren 
que és la línia que s’ha de treballar, 
adoptant acords entre administra-
cions per facilitar les coses i fer-les 
més eficients. Aquest mateix docu-
ment preveu la delegació correspo-
nent per tal que l’Ajuntament  san-
tfruitosenc pugui fer la contractació 

Campanyes de civisme de 
la Policia Local

La Policia Local de Sant 
Fruitós ha promogut al 
llarg d’aquest mandat di-
ferents campanyes contra 
l’incivisme. Una d’aquestes 
campanyes promou la res-
ponsabilitat de recollir els 
excrements dels animals. 
En el marc de la campanya 
els agents de la Policia Local 
lliuraven en mà i a peu de 
carrer una bossa amb un 
full informatiu. També es fa-
cilitava un portabosses, que 
es pot lligar a la corretja, per 
tal de recollir de la via pú-
blica les defecacions de les 
mascotes.

Mobilitat segura 
entre els escolars

Amb la implicació de la Policia Local, l’Ajuntament 
ha promogut diferents activitats al voltant de la 
campanya “Educació per a la Mobilitat Segura”. 
L’objectiu principal és conscienciar nens i nenes, 
des de ben petits, de la importància d’assumir uns 
hàbits que permetin fer passos endavant en tot 
allò relacionat amb la seguretat viària. 

d’aquest aparell en nom dels tres 
consistoris.
El nou radar informatiu, que indica la 
velocitat a la qual circula el vehicle i 
comptabilitza el total de vehicles que 
passen i llurs velocitats, estarà ins-
tal·lat a Sant Fruitós durant els mesos 
d’abril i maig. 

Gràcies a la col·laboració iniciada el 
2013 els tres cossos policials treba-
llen conjuntament, principalment en 
accions de suport en serveis d’urgèn-
cia, suport en actes de dies festius, i 
en l’execució dispositius conjunts de 
policia administrativa i de policia de 
seguretat.
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Al costat del 
Festival de 
Música Clàssica

Una de les escenificacions cultu-
rals més destacades del munici-
pi és el Festival de Música Clàs-
sica de Sant Fruitós. Per això, 
any rere any, l’Ajuntament està 
al seu costat i li dóna un impor-
tant suport econòmic perquè es 
pugui fer realitat.  
El proper mes de juliol el Mas de 
Sant Iscle serà de nou l’escenari 
d’aquest festival que arribarà a 
la seva 21a edició. 

Un poble dinamic

Sant Fruitós va acollir amb èxit la pri-
mera edició dels Benet Games, un 
esdeveniment que pretén ser referent 
del món dels esports outdoor. L’oferta 
d’activitats va tenir molt bona acollida 
a l’entorn del monestir de Sant Benet i 
al Cobert de la Màquina del Batre. Un 

públic eminentment familiar va poder 
gaudir d’un ampli ventall d’activitats 
a l’aire lliure com la tirolina, el rocò-
drom i les canoes. També hi va haver 
demostracions de slackline, així com 
la sortida i l’arribada d’una exigent 
prova de BTT Enduro.

5.000 persones participen a la 
primera edició dels Benet Games

Un poble dinamitzat, un poble que té vida pròpia
La vida en un poble com Sant Fruitós de Bages és tran-
quil·la, però els seus veïns i veïnes hi poden trobar qual-
sevol tipus de diversió o atractiu cultural o esportiu. Les 
entitats, amb el suport del consistori, són part essencial 
en la vida dinàmica del municipi on durant tota la le-
gislatura s’han promogut noves iniciatives en diferents 
àmbits. Fires, activitats per als joves, els Benet Games... 
i tot, sense oblidar la importància de les festes més arre-
lades i tradicionals com són la Festa Major d’hivern i la 
d’estiu i la Festa de l’Arròs

,
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Més comunicació, 
més transparència

Durant aquesta legislatura han nascut a Sant Fruitós de Bages 15 no-
ves entitats a les quals l’Ajuntament dóna suport logístic, econòmic 
i d’assessorament. Justament són les entitats les que, en bona part, 
dinamitzen la vida social, cultural i comercial del municipi. Amb el su-
port del consistori santfruitosenc, durant els darrers anys han promo-
gut nous certàmens com la Fira del comerç local, la Fira del caçador 
o la Fira Adopta’m. 

Un poble dinamitzat, un poble que té vida pròpia

El nou Pla Local de Joventut estableix les línies estratègi-
ques i accions a desenvolupar en aquesta matèria durant 
el període 2014-2017. Com en totes les activitats per als 
joves desenvolupades durant aquest mandat, aquest pla 
s’ha elaborat gràcies a la implicació dels joves. 
Les iniciatives endegades des de Joventut promouen el 
sentiment de pertinença perquè els nois i noies es quedin 
a Sant Fruitós durant el seu temps lliure. Per això s’han 
generat espais i creat equipaments on poden trobar-se i 
passar-s’ho bé com la pista de voleibol platja, la taula de 

ping-pong del Nexe i el nou aparell d’streetworkouparck. 
Els tallers també s’han organitzat en aquest sentit i sem-
pre responent a les necessitats i demandes dels joves 
que diposen dels cicles d’activitats que s’engloben en la  
Setmana jove, la Setmana de primavera i l’Estiu Jove. 
S’ha procurat donar-los veu en la tria de concerts que 
es fan a la Festa Major, el nou Carnestoltes de nit o 
qualsevol altra festa. Així, durant aquests quatre anys 
s’ha escoltat i tingut en compte les opinions i voluntats 
dels més joves.

El nou Pla Local de Joventut promou la participació

A finals del 2014 es va activar la nova 
pàgina web municipal amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a les informacions 
generals i específiques del municipi. 
Aquesta renovació se suma a les altres 
dues propostes que l’Ajuntament ha 
promocionat en la darrera legislatura 
com són la reobertura de Ràdio Sant 
Fruitós i l’edició del Butlletí Municipal 
que es publica periòdicament des de 
l’any 2011. Aquests tres canals de co-
municació permeten que la ciutadania 
estigui puntualment informada de tot 
allò que fa referència al consistori.

Promoció de noves fires en 
suport al sector comercial



22

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

L  opinio dels grups, ,

Els regidors de CIU, quatre anys fent oposició
A les acaballes d’aquesta legislatura, els cinc regi-
dors de CiU, la Mercè, el Roger, el Vicenç, la Dolça 
i el Pere, hem treballat de forma responsable i en
concordança amb el compromís que vàrem ad-
quirir el juny de 2011.
Ha estat una legislatura molt moguda, amb molts 
problemes dins l’Ajuntament, a causa sobretot a les 
maneres i les formes d’aquells que han representat 
la màxima autoritat al nostre municipi. Un estil molt 
poc democràtic, que creiem que s’ha de superar 
per donar pas a una nova etapa, més tranquil·la, 
pausada i sobretot respectuosa, perquè al cap i a la 
fi, tots els regidors que conformen el ple de l’Ajun-
tament, són representants legalment escollits pels 

seus veïns, i tots mereixen el mateix respecte.
Ha estat un plaer per nosaltres servir als nostres 
ciutadans, des de l’oposició, i hem intentat millo-
rar aquelles propostes de l’equip de govern que 
creiem que podien ser bones, però alhora millora-
bles i també ens hem oposat fermament a tot allò 
en què no hem cregut i que hem considerat que 
podria perjudicar el municipi, tant pel que podia 
representar com per la manera de gestionar-ho:
Residència, aeròdrom, modificacions del pla ge-
neral poc encertades... i tantes altres coses en què 
hem discrepat.
Gràcies, veïns de Sant Fruitós, per l’afecte i el su-
port que ens heu donat.
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La transformació en positiu de Sant Fruitós 
S’acaba el mandat i és hora de fer balanç. Els 
socialistes vam entrar al govern amb la voluntat 
de fer un pas endavant en l’evolució de St. Frui-
tós, fent èmfasi en tres vessants: millorar i am-
pliar les atencions a les persones, la millora dels 
serveis municipals i l’endreça urbanística. Ens 
sentim satisfets d’haver liderat coses que real-
ment importen:  que tothom pugui viure amb 
dignitat, política de transparència i una eficaç 
gestió municipal. 
Nosaltres som persones al servei de persones, que 
ens situem al costat de la gent i a la vora dels seus 
problemes. Per això hem augmentat el servei de 
professionals d’atenció directa, més recursos per 

ajudar a qui ho necessita (lloguer, aigua, calefac-
ció), material escolar i llibres de text, aula socioe-
ducativa, plans d’ocupació temporals, multitud 
d’actes i activitats amb la gent gran.
De la millora dels serveis ja se’n parla al butlletí, 
així com de l’endreça en matèria urbanística.
Han estat quatre anys intensos per fer avenços i 
recuperar temps d’inacció anteriors. Això s’ha fet 
en temps complicats econòmicament, però amb 
voluntat s’han aconseguit resultats, dels quals en 
sentim orgullosos. 
Valorem positivament el pacte de progrés signat al 
principi del mandat, res s’ha fet sense el conjunt, 
però res no s’hagués fet sense nosaltres.

Imagina’t compleix amb el seu compromís
Ara farà quatre que vàrem signar un pacte de go-
vern que ens ha permès dur a terme la majoria 
dels projectes que teníem en el nostre programa i 
que han millorat la qualitat de vida i els serveis del 
nostre municipi, també ha servit per aturar i/o mo-
dificar amb les nostres propostes, tot allò que hem 
vist que no era viable o innecessari, això sí, amb 
respecte i determinació envers la resta de partits, 
cosa que ha fet que aquest pacte arribi al final de 
legislatura sense trencaments.
Us vàrem convidar a Imaginar Sant Fruitós, i 
d’aquí en va sortir un programa. Ara us convi-
dem a agafar-lo per passar comptes del que s’ha 
fet: en mobilitat, urbanisme, medi ambient, se-

guretat pública, joventut, comunicació, recursos 
humans, recursos econòmics, promoció turística 
i econòmica, serveis socials, atenció a les perso-
nes i treball, educació, esports, cultura, festes.. 
de fet, aquest butlletí és una bona mostra del 
que hem fet.
Hem millorat la comunicació amb el ciutadà amb 
presència a les xarxes socials, el web, el butlletí mu-
nicipal i Ràdio Sant Fruitós, on es poden seguir els 
plens en directe, fent-nos també, més transparents.
Volem agrair-vos la confiança d’aquests quatre 
anys i dir-vos que marxem contents de la feina 
feta, i recordar-vos que mantenim els nostres ca-
nals de comunicació oberts.
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