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Sant Fruitós posa en marxa un 
nou projecte educatiu

Sant Fruitós ha posat fil a l’agulla al 
nou Projecte Espai de Debat Educatiu. 
L’objectiu és crear un espai de debat i 
reflexió d’aspectes importants de l’edu-
cació per consensuar criteris d’actuació 
i millorar la coherència educativa a ni-

L’Ajuntament promou la 
participació dels veïns en el 
PDUA de l’aeròdrom
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El 5 de desembre és la data límit per 
presentar al·legacions al Pla Director 
Urbanístic Aeroportuari (PDUA) que 
ha estat aprovat inicialment per la 
Generalitat de Catalunya i a través 
del qual s’ha de regir l’aeròdrom de 
Sant Fruitós de Bages. L’Ajuntament 
vol fomentar la participació i la trans-
parència en tot aquest procés d’al·le-

Ordenances 
fiscals 2016 amb 
rebaixa de l’IBI
L’Ajuntament ha aprovat les orde-
nances fiscals per al 2016 amb una 
rebaixa de l’impost de béns immo-
bles (IBI) que beneficiarà tots els pro-
pietaris d’immobles del municipi. El 
consistori deixarà d’ingressar més 
de 255.000 euros a l’any, una dis-
minució que l’equip de govern com-
pensa amb una racionalització de la 
despesa que beneficia el ciutadà.
La resta d’ordenances fiscals pre-
veuen mantenir una bonificació del 
50% per als vehicles híbrids i una 
bonificació del 75% per als que són 
completament elèctrics. L’IAE, l’ai-
gua i les escombraries es mantenen 
sense increment. S’introdueix un 
sistema per bonificar la taxa de resi-
dus que pot arribar al 50%, un 25% 
depenent de l’ús de la deixalleria, 
podent-se aconseguir una bonifica-
ció del 25% addicional quan s’uti-
litzi un sistema d’autocompostatge.

L’Ajuntament paga 
abans de 30 dies
Un intens treball del control de la despe-
sa i el rigor en els tràmits interns ha per-
mès que l’Ajuntament pagui el 99,2% 
de les factures als proveïdors dins del 
termini legal, que és de 30 dies. 

El plens a la ràdio
Els plens municipals es poden seguir 
en directe a través de la retransmis-
sió que fa Ràdio Sant Fruitós (107.5 
FM). Es promou així la transparèn-
cia de la institució fent que la ciuta-
dania estigui informada.

gacions, motiu pel qual va dur a terme 
una sessió en què es van exposar els 
elements més tècnics d’aquest pla. 
Alhora, anima els veïns a fer les seves 
propostes i aportacions per a la millo-
ra de la instal·lació ja que encara s’és 
a temps d’introduir correccions al pla, 
si es considera oportú. 
Previ a aquesta sessió més tècnica, es 
va celebrar, amb molta participació, 
un acte informatiu a la sala del Nexe. 
L’alcalde, Joan Carles Batanés, va 
detallar tot el procés administratiu de 
l’aeròdrom d’ençà el 1969 quan es va 
inaugurar. També va recordar que des 
d’un primer moment, el consistori ha 
apostat per la participació a través de 
la comissió mixta que formen l’Ajunta-
ment, els veïns i l’empresa que explota 
l’aeròdrom. 

vell de tot el poble. De fet, seguit de la 
presentació, aquest espai de debat ja 
ha començat a caminar després que el 
13 de novembre se celebrés la primera 
sessió. Va ser quan es va escollir el tema 
que es vol tractar durant aquest any, 
“Autonomia”, que implicaria parlar, no 
només de conductes sinó especialment 
de les actituds. La propera sessió, ober-
ta a tothom qui hi estigui interessat, se 
celebrarà el divendres 4 de desembre a 
les 19.00 hores a la Biblioteca. 
El projecte compta amb el suport de la 
Diputació i la dinamitzadora M. Jesús Co-
mellas, mestra i doctora en psicologia. 



Inici del POUM amb 
la creació d’un consell 
ciutadà
El consistori ha iniciat el procediment de revisió del Pla 
General d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Sant 
Fruitós de Bages. L’acord, adoptat en el ple municipal 
celebrat el dia 8 d’octubre, dóna el tret de sortida a la 
revisió d’aquesta eina municipal tan important per al po-
ble. El mateix dia es va acordar crear el Consell Assessor 
Urbanístic de Sant Fruitós, el qual tindrà les funcions de 
participació ciutadana previstes a la legislació urbanística 
vigent durant el procés de la revisió i, a més, informarà 
els plecs de la contractació dels treballs tècnics de la re-
visió que els serveis competents municipals formaran i 
elevaran a l’alcalde.
Aquest Consell estarà format pel president, que serà l’al-
calde o regidor a qui delegui, els vocals, un regidor per 
cada grup municipal, l’enginyer municipal, els arquitectes 
municipals, la interventora municipal, el secretari munici-
pal, fins a 10 veïns de Sant Fruitós designats a proposta 
de la junta de portaveus, un representant designat per 
cadascuna de les associacions de veïns, un representant 
de l’Associació de comerciants de Sant Fruitós de Bages, 
un representant de l’APAES, el tècnic municipal de comu-
nicació i un representant de l’equip redactor, una vegada 
s’hagi nomenat. El Consell ciutadà quedarà constituït, 
amb la designació dels seus membres, aquest mes de 
desembre de 2015.

planejament i obres

Tramitacions assistides per a 
una administració més eficaç
El consistori ha creat una cartera de tramitacions as-
sistides (TA) perquè els ciutadans puguin fer tràmits 
presencialment a les dependències de l’Ajuntament, 
en un sol acte i mitjançant l’assistència del personal. 
S’aconsegueix una rapidesa en la tramitació de les 
sol·licituds ja que el ciutadà es pot descarregar prè-
viament des de casa el model de document i obté 
la llicència i/o permisos en el moment de la seva 
petició. Així es pretén promoure una administració 
pública més transparent, accessible, eficaç i eficient.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha impulsat els 
treballs de reparació de la coberta del pavelló muni-
cipal. Aquests treballs consisteixen en la substitució de 
l’actual làmina impermeabilitzant per una de nova d’un 
material amb major durabilitat. 
Aquest desembre s’hi farà una inversió de 4.500 euros i, 
el proper any 2016, es preveu fer la substitució total de 
la làmina impermeabilitzant de la coberta. En el marc de 
les actuacions previstes per a  aquest final d’any, també 
es realitzarà l’obertura d’una segona porta d’emergèn-
cia per tal d’augmentar l’aforament del pavelló amb les 
suficients garanties de seguretat de cara als futurs actes 
que, amb motiu de ser Ciutat del Bàsquet, es realitzaran 
durant l’any 2016.

Proper arranjament de la 
coberta del pavelló 
d’esports municipal 

Nova guia pràctica per 
a l’organització d’actes

Durant tot l’any a Sant Fruitós de Bages s’organitzen 
moltes activitats a la via pública, des de festes de ba-
rri i de carrer, fins a concerts, caminades, activitats 
infantils, actes culturals, trobades i fires comercials. 
Bona part d’aquestes activitats són impulsades i or-
ganitzades per les entitats i associacions del munici-
pi. Per aquest motiu, s’ha elaborat la “Guia pràctica 
d’organització d’actes públics a càrrec d’entitats i 
particulars” que vol convertir-se en un instrument 
àgil i didàctic per fer un bon ús de l’espai públic en 
l’organització d’aquestes activitats. 
Amb aquesta guia es volen donar a conèixer els as-
pectes més rellevants que preveu la normativa per  
dur a terme aquest tipus d’actes de forma segura,  
facilitar la feina dels organitzadors i ajudar-los a 
complimentar la sol·licitud d’autorització i d’ocupa-
ció de l’espai públic, fent que el tràmit s’agilitzi i se 
simplifiqui.
La guia es va presentar a les entitats en un acte en el 
qual es van poder fer aportacions per tal de millorar 
el document, que ha estat aprovat recentment. 

entitats



L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
ha tret de nou a concurs 27.352 m2 
de sòl industrial distribuïts entre els 
polígons industrials del Grau, Berga I 
Subsector 2 i Santa Anna III. En total, 
11 parcel·les que el consistori posa a 
disposició de les empreses perquè s’hi 
puguin desenvolupar projectes inno-
vadors amb unes condicions avantat-
joses. Les empreses poden utilitzar-les 
mitjançant una concessió de drets de 
superfície durant 52 anys o bé una 
compra directa a l’Ajuntament.
L’anomenada concessió de drets de su-

perfície permet que l’Ajuntament man-
tingui la propietat del sòl destinat a ac-
tivitats econòmiques alhora que facilita 
la implantació d’empreses al municipi 
abaratint-los els costos, ja que aques-
tes no han d’adquirir el sòl per poder 
construir i desenvolupar la seva activitat, 
i no paguen cànon fins al sisè any com 
a període de consolidació de l’activitat. 
L’objectiu és que es generi activitat i si-
nergies d’ocupació i producció. El termi-
ni de presentació d’ofertes és de 4 me-
sos després que el passat 19 d’octubre 
es fes l’anunci del contracte de licitació.

Més de 27.000 metres quadrats de 
sòl industrial a concurs

Sota el lema “Tria, canvia, combina”, 
Sant Fruitós va adherir-se a la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segura 
celebrada entre l’11 i el 18 d’octubre. 
Amb l’objectiu de conscienciar els ciu-
tadans més joves, es van organitzar 
actes a tots els centres educatius.
També com a conscienciació va orga-
nitzar-se, a finals de novembre, la RE-
FESTA amb el 4t Mercat d’Intercanvi i 
Objectes de Segona Mà.

Setmana de la mobilitat i REFESTA

breus

Una delegació de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós, la Cambra de Comerç de Man-
resa i l’Associació de Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant Fruitós (APAES) 
van visitar Euromadem Spain, empresa 
especialitzada en la fabricació de bo-
bines de fusta per a cables d’energia,  
ubicada a Torroella de Baix. L’alcalde i 
el regidor de Promoció Econòmica van 

conèixer també les instal·lacions de RM 
Trade Logístics a Santa Anna. 
L’interès de l’Ajuntament en aquestes 
visites és la d’apropar les empreses a 
l’administració i oferir els serveis mu-
nicipals com el d’ocupació, promoció 
econòmica i serveis tècnics. A banda, 
juntament amb l’APAES, potencien 
l’associacionisme empresarial. 

Visites institucionals a Euromadem i a  
RM Trade Logístics

Il·luminació 
del mural del 
carrer Nou

En la sessió del ple municipal del dia 
9 de setembre es van aprovar les fes-
tes locals per a l’exercici 2016, dues 
festes locals retribuïdes i no recupe-
rables a proposta dels ajuntaments. 
Així, per al proper 2016 es mantenen 
els festius ja tradicionals a Sant Fruitós 
de Bages com són el dia 21 de gener 
(festivitat de Sant Fruitós) i el dilluns 
posterior al primer diumenge de ju-
liol, dia que es celebra la Festa Major 
d’estiu.

El passat juliol va inaugurar-se el mu-
ral commemoratiu dels 50 anys de les 
Enramades a la façana de la Coopera-
tiva Agrícola del carrer Nou, una obra 
de l’artista Clara Oliveres. Ara, a peti-
ció de l’Associació de les Enramades, 
s’il·luminarà gràcies a la col·laboració 
de la propietat de l’altra banda del 
carrer, que cedeix la seva façana per 
instal·lar els focus, i a l’Ajuntament que 
n’assumeix el cost. Una vegada més, 
es posa de manifest que unint esforços 
entre ciutadans i administració es pot 
avançar millorant el nostre poble.

Calendari de 
festes locals 2016

Desplegament de 
la tecnologia 4G
En breu, Sant Fruitós de Bages dispo-
sarà de connexió mòbil 4G, que permet 
oferir unes millors prestacions, millor 
cobertura i major extensió d’aquesta 
cobertura. També millora la velocitat 
d’Internet i altres serveis que veuran la 
llum els propers anys. La prestació dels 
serveis mòbils pot comportar l’aparició 
d’afectacions a la recepció del senyal 
de la TDT. Si fos així, cal trucar el nú-
mero de telèfon gratuït 900 833 999  
(de la Direcció General de Telecomu-
nicació) perquè un tècnic es desplaci i 
pugui solucionar l’afectació. 

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

Millorant 
tràmits
Seguim millorant l’eficàcia 
en gestions al servei del ciu-
tadà: el 99,2% de les factu-
res es paguen abans de 30 
dies, les llicències d’obres 
menors es concedeixen en 
menys de 40 i seguim in-
crementant les tramitacions 
assistides per un servei més 
ràpid i eficient. Estem aquí 
per a vosaltres.
Bones Festes i feliç any!

Les persones,
la prioritat
El nostre grup posa davant 
les persones. Per això el 
2016 portarem als barris 
serveis lúdics i programes  
d’activitat física a la gent 
gran i els joves. Treballa-
rem per disposar d’habitat-
ges de lloguer social per a 
les persones amb dificultats 
d’accés i ajudes per lluitar 
contra la pobresa energèti-
ca. Bon NadaI i feliç 2016!

Aeròdrom 
vs llicència
Fa pocs dies que hem sa-
but que l’escola de para-
caigudisme, que es va ini-
ciar a principis del mes de 
maig de 2015, porta sis 
mesos desenvolupant una 
activitat de risc, i causant 
moltes molèsties, sense 
haver obtingut la llicència 
municipal d’activitats que 
és preceptiva. Com és 
possible?

Valors 
republicans
La construcció de la pro-
pera república és l’oportu-
nitat per fer un estat just, 
lliure, solidari, amb igual-
tat d’oportunitats i de drets 
socials per a tothom.  Te-
nim la capacitat, la volun-
tat i els recursos. I nosal-
tres farem tot el  possible 
perquè el nostre Ajunta-
ment recolzi la construcció 
del nou Estat.

L  opinio dels grups
, ,

esports
Bona participació a la primera 
caminada “A cent cap als 100”

La Ciutat del Bàsquet 2016 
tindrà mascota

El proper mes de gener es 
farà la presentació oficial 
de la mascota de Sant Frui-
tós, Ciutat de Bàsquet Ca-
talà 2016. Aquest element, 
que cobrarà vida, facilitarà 
la identificació de l’esdeve-
niment i participarà a la vida 
del poble. Es culminarà així 

un procés participatiu en el qual s’han implicat tots els cen-
tres educatius del municipi. En concret, uns 500 alumnes 
han fet la seva proposta. El guanyador, s’endurà un val de 
100 euros per a compres als comerços del municipi i dues 
entrades per veure un partit d’un equip català de l’ACB. 
A més, des de l’octubre, el logotip de la Ciutat del Bàsquet 
Català 2016 es pot veure a les samarretes dels joves juga-
dors de l’Asfe-Paidos. D’aquesta manera s’ha reforçat la 
imatge del municipi alhora que s’ha començat a visualitzar 
aquest esdeveniment que es convertirà en una bona opor-
tunitat per consolidar la pràctica esportiva a través del bàs-
quet i per continuar creixent en i amb els valors de l’esport.

Sant Fruitós de Bages va ser el municipi amfitrió de la pri-
mera caminada del cicle “A cent cap als 100” que pro-
mouen la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.  Més de 
170 persones de Sant Andreu de la Barca, Begues, Sant 
Celoni i Sant Fruitós hi van prendre part. El primer tram del 
recorregut va ser fins a Sant Benet, on una guia va fer una 
breu explicació del monestir i el seu entorn. Posteriorment  
es va enfilar cap al Camí Paisatgístic fins a les Brucardes, 
amb unes magnífiques vistes del Llobregat i Montserrat, 
per acabar amb uns estiraments davant l’ermita. Un dinar 
i un ball al Nexe van donar per tancada la jornada. La 
propera caminada serà l’11 de febrer a Sant Celoni.


