El Ple municipal, en sessió de data 1 de juny de 2017, va adoptar el següent acord:
“Primer. Acordar publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Sant Fruitós de Bages, formulat per UTE FERRAN NAVARRO TESEU SFB, durant un
termini de 30 dies, previ el seu anunci en el BOPB, DOGC, dos diaris de més divulgació de l’àmbit municipal
o supramunicipal, seu electrònica municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament i trobant-se el document
manifestat a la seu electrònica municipal i en suport paper a les dependències dels serveis d’urbanisme
municipal, on pot ser consultat de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous tarda, de 17 a 19 hores, el
qual s’integra pels documents següents:
Document 1. Memòria informativa i justificativa
I. Introducció
II. Anàlisi i diagnosi
III. Criteris i objectius generals del POUM
Document 2. Document inicial estratègic (DIE)
Document 3. Annexos
Annex 1. Quadre dels paràmetres bàsics de les zones del planejament vigent i modificacions
Annex 2. Planejament en tràmit a Sant Fruitós de Bages
Annex 3. Activitats actuals a SFB (DIBA; Gestor d’Informació d’Activitats GIA)
Annex 4. Participació ciutadana. Resultat de les accions realitzades (EDAS)
Document 4. Plànols
Plànols d’anàlisi
A.01 Encaix territorial
A.02 Condicionants territorials. PTPCC
A.03 condicionants territorials. PDU Bages
A.04 Origen i evolució del municipi
A.05 Ortofoto plànol del municipi
A.06 Topogràfic. Parcel·lari. Xarxa hídrica. Inundabilitat.
A.07 elements i estructura del sòl rústic
A.08 Estructura viària. Jerarquia i discontinuïtats
A.09 Equipaments i serveis tècnics. Actuals i reserves
A.10 Espais lliures actuals i previstos
A.11 Transcripció planejament vigent. SU, SUB i SNU
A.12 Àmbits d’actuació. Grau de desenvolupament
A.13 El planejament dels municipis veïns. Punts i àrees de fricció (font MUC)
A.14 Inventari patrimoni arqueològic i arquitectònic
Plànols de proposta
P.01 Alternativa 0
P.02 Alternativa 1
P.03 Alternativa 2
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ANUNCI

Segon. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’inici d’avaluació ambiental estratègica ordinària i que
elabori i remeti a l’Ajuntament i a l’òrgan substantiu de la mateixa Generalitat, el document d’abast de
l’estudi ambiental estratègic juntament amb les contestacions rebudes a les consultes realitzades en
aquesta fase de l’avaluació, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Tercer. Demanar a la Generalitat de Catalunya que emeti informe territorial i urbanístic sobre l’Avanç del
Pla i el remeti a l’òrgan competent en matèria ambiental perquè ho incorpori la document d’abast, de
conformitat amb l’article 86.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives
generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats
activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret”.
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