JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
del Ple municipal celebrat el dia 1 de juny de 2017, que es publica conjuntament amb
el registre sonor, és el seguent :

ACTA NÚM. 7/2017 ( 1213.03.006 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
L’1 DE JUNY DE 2017

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 20:02 hores
del
dia
esmentat
a
l’encapçalament,
prèvia
convocatòria a tal efecte, es
reuneixen, als efectes de celebrar
sessió
extraordinària
de
l’Ajuntament,
els
senyors/es
regidors/es al marge ressenyats,
sota la presidència del Sr. AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència
del regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se
acte
seguit
a
considerar
els
assumptes,
conforme a l’ordre del dia
inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ALTRES ASSISTENTS:
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 26/04/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

ASSUMPTES
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
1. Modificació de pressupost
núm. 16/2017 en la modalitat
de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
2. Aprovació definitiva de l'Estudi
de detall de les alineacions de
l’edificació al carrer Pica
d’Estats, 17-19-23, àmbit AR6 del polígon industrial Sant
Isidre III.
3. Modificació
de
l’acord
d’aprovació
provisional
i
aprovació Text refós de la
Modificació puntual POUM en
l’àmbit del polígon industrial
de Santa Anna
4. Acord
de
publicació
i
submissió
a
informació
pública de l’Avanç del POUM.

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

779/2017

2

00.01:09

1622/2016

6

00:22:11

465/2016

7

00:24:35

836/2015

8

00:28:01

1. Modificació de pressupost núm. 16/2017 en la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit (exp. 779/2017)
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2017, hi ha diverses aplicacions pressupostàries
per les quals no hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que
previsiblement hi haurà fins a final d’exercici. Existeixen també altres despeses que no
estan ni tant sols previstes en el pressupost 2017. Totes aquestes despeses, que es
consideren urgents i inajornables i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons
memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics on es detallen les mateixes i que són
un recull de les peticions que han estat traslladades des de les diferents àrees.
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria
de la regidoria de Serveis Econòmics.
Les modificacions pressupostàries mitjançant suplement de crèdit i el crèdit
extraordinari tindran efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa,
tal i com s’indica en l’informe d’intervenció.
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 16/2017 en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que
s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.

Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:
-

-

Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a
dret.”

ANNEX
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Quart.- “Declarar que:
- L’acte és de tràmit, 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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Pàgina 4 de 12

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
2. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de les alineacions de l’edificació
al carrer Pica d’Estats, 17-19-23, àmbit AR-6 del polígon industrial Sant
Isidre III (exp. 1622/2016)
Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2017, va aprovar
inicialment l’estudi de detall de determinació d’alineacions de l’edificació al carrer Pica
d’Estats, 17-19-23, àmbit AR-6 del polígon industrial Sant Isidre III, promogut per
DOLSET I SAPERA SL.
Sotmès l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat al diari El Punt Avui
de data 13 de març de 2017, Butlletí Oficial de la província de data 23 de març de
2017 i al tauler d’edictes municipal, no s’ha presentat cap al·legació.
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de 27 d’abril de 2017.
Atès el que disposa la Disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

S’ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament l’estudi de detall de determinació d’alineacions de
l’edificació al carrer Pica d’Estats, 17-19-23, àmbit AR-6 del polígon industrial Sant
Isidre III.
Segon. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la província, als efectes de la seva
executivitat així com comunicar-ho als interessats en l’expedient.
Tercer. Declarar que:.
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
3. Modificació de l’acord d’aprovació provisional i aprovació Text refós de la
Modificació puntual PGOU en l’àmbit del polígon industrial de Santa Anna
(exp. 465/2016)

Segon. Atès que abans d’elevar-se l’instrument aprovat provisionalment a la Comissió
Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la
seva aprovació definitiva, s’ha constatat que la infraestructura vinculada d’aigua
externa (ja construïda i en funcionament) al sector no requeria una de les servituds
expressades gràficament als plànols d’ordenació (atenent a que la modificació es limita
en aquesta qüestió a recollir la realitat existent). Per aquest motiu s’ha format aquest
nou text refós que únicament varia respecte a l’aprovat provisionalment en la supressió
d’aquesta servitud.
Tercer. Vist l’informe de l’arquitecta municipal i del secretari i interventora municipals.
S’ACORDA:
Primer. Modificar l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística en l’àmbit de Santa Anna, en el sentit de suprimir una
de les servituds afectades a la infraestructura vinculada exterior al sector, tal i com
consta en el text refós que la incorpora, sense alterar la resta de determinacions de
l’aprovació provisional i aprovant l’esmentat text refós.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
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Primer. El Ple municipal en sessió de data 12 d’abril de 2017 va aprovar
provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística en
l’àmbit de Santa Anna.

Tercer. 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.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC. 2 PSC )
En contra : Abstencions : 4 ( 4 CIU )
4. Acord de publicació i submissió a informació pública de l’Avanç del
PGOU (exp. 836/2015)

L’esmentat acord fou publicat al BOPB de 26 octubre 2015 i al taulell d’anuncis
municipal.
Segon. La Junta de Govern Local en sessió de data 29 de juliol de 2016, va adjudicar
el contracte de serveis consistents en la revisió del planejament general vigent del
municipi de Sant Fruitós de Bages i redacció d’un Pla d’ordenació urbanística
municipal a Ferran Navarro Acebes-Teseu SLP UTE
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de data 12 de
desembre de 2016, va aprovar el Programa de participació ciutadana del Pla
d’ordenació urbanística municipal, publicat al BOPB de 17 de gener de 2017 i a la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Quart. En data 5 de maig de 2017, RE 2230 de 5 de maig de 2017 (ID E/0020512017) la UTE FERRAN NAVARRO I TESEU SFB ha lliurat l’Avanç del POUM de Sant
Fruitós de Bages.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, que s’uneix com annex 1.
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Primer. El Ple municipal en sessió de data 8 d’octubre de 2015, va acordar iniciar el
procediment de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages i
crear el Consell Assessor Urbanístic amb funcions de participació ciutadana previstes
a la legislació urbanística.

Vist l’informe emès pel secretari i la interventora municipals, que s’uneix com annex 2.
S’ACORDA:
Primer. Acordar publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç de Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) 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

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
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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)

Plànols de proposta
P.01 Alternativa 0
P.02 Alternativa 1
P.03 Alternativa 2
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.
(VEURE ANNEXOS AL FINAL DEL DOCUMENT)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:24 hores del dia 1 DE JUNY DE 2017
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau
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Sentit de l’acord:

ANNEXOS AL PUNT 4 :
Acord de publicació i submissió a informació
pública de l’Avanç del POUM (exp. 836/2015)

ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI I LA INTERVENTORA
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ANNEX 1. INFORME DE L’ARQUITECTA

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

INFORME TÈCNIC
Expedient: 836 /2015
Objecte: Emetre informe sobre el document de l’AVANÇ de POUM de Sant Fruitós de Bages.
Aquest informe s’emet en relació a la instància E/002051-2017 presentada el 5 de maig de 2017 per Pere
Mogas Maresma com a representant de la UTE Ferran Navarro TESEU SFB.

I. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
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)

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 Ortofotoplànol 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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Document 4. Plànols

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

II. ANTECEDENTS
La provisió d’Alcaldia de 12 de juny de 2015 disposa que l’arquitecte municipal lliuri a l’Alcaldia un
informe on es proposin en relació a la revisió del PGOU almenys les circumstàncies següents:
−
−
−
−

Document d’identificació dels principals objectius que ha d’assolir la revisió.
Esborrany de les determinacions tècniques que s’han de recollir als plecs reguladors del
contracte, en especial els criteris de solvència i d’adjudicació.
Cronograma aproximat del procediment de revisió.
Quantificació del contracte, amb indicació de preus unitaris i periodificació per anualitats
dels crèdits que haurà d’habilitar l’Ajuntament.

2.

En data 30 de juliol l’arquitecte municipal emet l’Informe en relació a la revisió del planejament
general vigent i la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (nou POUM) d’acord amb la
provisió d’Alcaldia.

3.

El Ple municipal (BOPB 26.10.2015) en sessió de data 8.10.2015 acorda:
−
−
−

Iniciar el procediment de revisió del PGOU de Sant Fruitós de Bages.
Prendre coneixement d l’informe de l’arquitecte municipal de 30/7/2015.
Crear el Consell Assessor Urbanístic, 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 revisió que els serveis competents
municipals formaran i elevaran a l’Alcalde.

4.

Segons anunci BOPB de 12.01.2016 es publica la designació dels veïns per formar part del Consell
Assessor Urbanístic.

5.

La Junta de Govern Local en data 29.07.2016 adjudica el contracte de serveis consistents en la revisió
del planejament general vigent del municipi de Sant Fruitós de Bages i redacció d’un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal a la UTE Ferran Navarro Acebes-Teseu SLP.

6.

En data 30.11.2016 la UTE FERRAN NAVARRO TESEU SFB lliura el Programa de Participació Ciutadana i
les Bases de Revisió del Pla (RE 5012).

7.

El Ple municipal aprova el Programa de Participació Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. (BOP 17.01.2017).

8.

En data 05.05.2017 la UTE FERRAN NAVARRO TESEU SFB lliura L’AVANÇ del POUM (RE 2230- ED
E/002051-2017).
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1.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

III. PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRÈVIA AL DOCUMENT DE L’AVANÇ DEL POUM
Durant aquest període s’han dut a terme les accions contemplades en la Fase preliminar del Procés de
Participació Ciutadana que són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitució del Comitè Tècnic de Seguiment (CTS) per concretar i posar en marxa el procés
participatiu i de comunicació
Sessió informativa de presentació del procés de redacció del POUM i del procés participatiu al Consell
Assessor Urbanístic (CAU)
Redacció i aprovació del Programa de Participació Ciutadana
Posada en marxa dels mecanismes del Pla de Comunicació
Sessió informativa de presentació de l’inici dels treballs de redacció del POUM i del procés
participatiu a la ciutadania
Realització d’entrevistes de context
Estudi de percepció ciutadana mitjançant enquesta online
Jornada d’itineraris participatius de diagnosi: Fem un volt!

A l’annex 4 de la documentació de l’Avanç s’adjunta el resultat de les accions realitzades elaborat pels tècnics
de participació de EDAS (entrevistes de context, enquesta online i itinerari participatiu).
A mode de resum, al punt 2 de la Memòria informativa i justificativa, l’equip redactor recull els resultats a
tenir en compte en l’elaboració de l’Avanç.

IV. DESCRIPCIÓ I CONSIDERACIONS SOBRE EL DOCUMENT DE L’AVANÇ DEL POUM
DOCUMENT 1. MEMÒRIA INFORMATIVA I JUSTIFICATIVA
1. ANÀLISI I DIAGNOSI

El document recull els principals plans i projectes d’abast supramunicipal que afecten al municipi destacant-ne
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el Pla Director Urbanístic del Pla del Bages, el Pla Director
Urbanístic de les reserves de sòl de l’Eix Transversal Ferroviari i el Projecte de Via Blava del Llobregat.
Consideracions:
−

Es troba a faltar referències a la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) com a resultes de
l’aplicació del Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials i la delimitació de la
concentració comercial existent al municipi que segons la disposició addicional de la Llei 9/2011 de
promoció de l’activitat econòmica s’assimila a la trama urbana consolidada als efectes de l’ordenació
dels equipaments comercials.

−

Per altra banda també caldria fer esment al Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals aprovat
definitivament (DOGC 29.07.2016).
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1.1. Encaix i condicionants territorials

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

1.2. El municipi forma i estructura
1.2.1. Elements i estructura del territori
S’analitza el procés de creixement poblacional el qual a partir dels anys 60 del segle passat s’incrementa
substancialment tot i que el pes del creixement industrial adquireix una magnitud considerable ocupant una
gran quantitat de territori en relació amb el sòl residencial.
S’identifiquen les principals vies de comunicació territorial i la xarxa de camins rurals especialment aquells
històrics.
Consideracions:
−

Caldrà recollir en el document de l’aprovació inicial aquells itineraris ja existents al territori com
poden ser el tram de Camí de Sant Jaume, el camí paisatgístic de Sant Benet de Bages, etc.

En relació als assentaments, s’enumeren aquells existents tant residencials com d’activitats econòmiques així
com aquells nuclis rurals del municipi.
Consideracions:
Es troba a faltar una anàlisi més aprofundida quant a les etapes de creixement dels assentaments i les
seves característiques que permetrien per una banda entendre la lògica de la dispersió del
assentaments i per altra preveure la millora de les seves característiques que seran diverses degut a
les qualitats particulars de cada assentament.

Pel que respecta al sòl rústic s’identifiquen per una banda els elements que composen la xarxa hidrogràfica del
municipi destacant el riu Llobregat, riu d’Or i el Torrent Bo com a principals elements.
Quant a l’ús que se’n fa d’aquest sòl, l’equip redactor identifica diferents àrees que, ja sigui per la
fragmentació de les infraestructures de comunicacions, ja sigui per les característiques naturals o bé per les
activitats implantades; impliquen una atenció individualitzada. En concret s’identifiquen 5 grans àrees que són
el que anomenen sota sèquia, l’àrea del Parc de l’Agulla, la Vall dels Horts, Montpeità i l’àrea al sud de la
Rosaleda que és aquella on les activitats exerceixen més pressió sobre el territori.
Identifiquen també edificacions en sòl no urbanitzable independents com són l’Hotel Alfa i l’àmbit del
Monestir de Sant Benet de Bages.
1.2.2. Estructura urbana
En aquest apartat l’anàlisi se centra en el nucli urbà identificant el seu procés de creixement a partir del nucli
fundacional de la Sagrera, els ravals, els eixamples i els creixements més moderns.
Es detecten les problemàtiques de l’estructura de comunicacions actual basada en la carretera de Vic com a
via d’accés al nucli amb un trànsit molt elevat que genera una barrera; la necessitat de vies de pas alternatives
actualment bloquejades per la falta de desenvolupament dels sectors que finalitzarien aquestes
infraestructures; la manca d’un mallat de l’estructura de carrers especialment pel que fa a les comunicacions
nord-sud; la desconnexió entre la Sagrera i el nucli; i la necessitat de millorar l’accessibilitat per a vianants i
bicicletes tant a l’interior del nucli com en relació als assentaments externs.
Consideracions:
−

Caldrà aprofundir en l’anàlisi de la resta d’assentaments per detectar possibles mancances no
identificades.
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El sistema d’equipaments al nucli, es caracteritza per la situació dels equipaments de gran dimensió de forma
perifèrica i el de gra petit a l’àrea central. Les conclusions de l’anàlisi apunten a que el nucli no es troba amb
un dèficit significatiu d’equipaments. Un cop fetes reunions amb els tècnics de diferents àrees de l’ajuntament
i altres fonts consultades apareixen propostes de nous equipaments que recull el document.
Aquesta anàlisi s'acompanya dels plànols A.09a i A.09b que identifiquen els equipaments sobre plànol i que a
més a més aporten informació en relació a aquells que es troben en servei o no i en concret pel nucli, la
distància a la que es troben en radis d'influència segons recorreguts a peu.
Consideracions:
−

Cal tenir present que no tots els equipaments són de titularitat municipal i per tant caldrà distingir
aquesta circumstància de cara a la valoració real de les necessitats i donar resposta a aquesta
casuística en la normativa del POUM.

Respecte als serveis tècnics, el document fa una relació d'aquells detectats i qualificats classificant-los atenent
a la seva funció.
Consideracions:
Caldrà ajustar aquesta classificació i atendre a les següents consideracions realitzades pels Serveis Tècnics:
Aigua i clavegueram:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

−

La potabilitzadora (ETAP) de Sant Fruitós al costat del polígon de Santa Anna s’indica com
Td, no és depuració sinó abastament, seria un Ta. També li falta agafar cert perímetre que
també forma part de l’ETAP.
La potabilitzadora de Pineda de Bages (ETAP) està indicada com Td, i no és depuració, és
abastament. Per tant seria un Ta.
Dipòsits del Puig, Torre Sanmartí, dipòsit a Les Brucardes, bombament a Montpeità, dipòsits
Serafí, dipòsits Santa Anna, dipòsits oest Pineda. No es grafien en el plànol. Serien un Ta.
Alguns però són en sòl no urbanitzable i altres en sòl urbà.
Falta sombrejar un bombament d’aigües residuals a Pineda de Bages i posar la referència Td
(hi ha tres bombaments en total). Just al costat de l’actual ETAP (potabilitzadora).
Falta també un altre bombament existent de residuals a Pineda de Bages, al sector Pineda
IV. Seria una Td. I es marca pròxima una T a una antiga instal·lació actualment en desús.
A Les Brucardes també hi ha un parell de bombaments d’aigües residuals que manca
incloure com una Td.

Electricitat:
1.
2.

Línia elèctrica carretera de Berga II també generaria una Tc.
Falta un tram de Tc a Les Brucades.

Quan als espais lliures es relacionen aquells qualificats pel planejament vigent. El total de superfície
qualificada entre la població del municipi representa una ràtio de 85,9 m2s/habitant sent aquesta molt alta tot
i que no tots els espais es troben en bones condicions de qualitat, ja sigui perquè no estan urbanitzats o
perquè no són útils degut al fort pendent del terreny.
A més a més si es té en compte que la majoria de la població se situa al nucli aquesta ràtio disminueix als 20,3
m2s/habitant que encara es redueix més quan no tenim en compte els espais lliures del Bosquet i la Torre de
Sanmartí arribant als 4,14 m2s/habitant.
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Consideracions:
−

El document no fa esment dels espais lliures qualificats de A. Àrees esportives en aquest apartat.
Caldrà aclarir si els han tingut o no en compte en el mesurament de les superfícies o si es troben
incloses en l'apartat d'equipaments ja que en l’actualitat els entendríem com a tals.

−

A la pàgina 35 segon paràgraf es parla del Bosquet i del Bosc de Sanmartí. Aclarir que el nom correcte
del parc és el de la Torre de Sanmartí i no Bosc de Sanmartí.

−

En relació amb la titularitat dels terrenys caldrà també tenir present si són públics o privats en el
còmput i donar resposta a aquesta casuística en la normativa del POUM.

1.2.3. Els teixits edificats
Els teixits edificats s'identifiquen en funció de les diferents zones urbanes del municipi i es defineixen les àrees
homogènies que pertoquen i que seran la base de la proposta de zonificació.
En el nucli urbà residencial es detecten les àrees homogènies de La Sagrera, nucli antic, ravals, eixample, cases
en filera i volumetria específica.
Consideracions:
−

Cal incloure també la tipologia d'unifamiliar aïllada dins del nucli urbà atenent a l'existència de l'àmbit
de planejament del Pla Parcial Can Figueras que preveu aquesta tipologia.

En els teixits residencials existents fora del nucli urbà es detecten les àrees homogènies d'unifamiliar aïllada i
cases en illa.

−

En el teixit d'unifamiliar aïllada es nombren les dues urbanitzacions residencials de municipi. Cal
corregir "Les Pinedes" per urbanització "Pineda de Bages".

−

En el teixit de cases en illa es fa referència a Torroella de Baix mentre que caldria esmentar també la
tipologia edificada a la Rosaleda.

−

No es fa esment als teixits edificats en nuclis rurals com Sant Iscle o el Pont de Cabrianes dels quals
caldria identificar les seves tipologies edificatòries per poder regular els seus paràmetres i protegir les
característiques que es considerin convenients.

Els teixits industrials que es detecten són l'industria entre mitgeres tradicional, indústria entre mitgeres i gran
indústria segons edificació aïllada.
1.2.4. Població
En aquest apartat s'analitza l'estructura de la població del municipi i el seu pes en els diferents nuclis i
disseminats. S'evidencia que a banda del pes important que té el nucli quant a nombre de població, les
urbanitzacions de Les Brucardes i Pineda de Bages concentren un 7,7,% i un 11,1 % de població
respectivament. Es constata que l'únic nucli que té tendència constant a la pèrdua de població és Torroella de
Baix i es detallen les particularitats dels nuclis rurals del Pont de Cabrianes, Sant Benet de Bages i Sant Iscle de
Bages.
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Consideracions:

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Quan a l'evolució de la població aquesta ha tingut creixements positius en els darrers 18 anys destacant que
entre l'any 1.998 i el 2016 la població ha crescut un 57 % representant un increment de més d'un terç.
Els components de creixement mostren que l'augment de població majoritàriament es va produir a causa de
les migracions internes, juga un paper important també la natalitat a partir dels anys 90 i respecte les
migracions externes, el seu paper ha estat relativament poc important.
Respecte a la nacionalitat de la població, tenint en compte que la migració externa és dèbil, implica també un
pes menor (5 % al 2016) en relació a la comarca i a Catalunya.
Pel que fa a l'estructura d'edats de la població, es reconeix un canvi important atenent a les dades de 2016 en
relació a les de l'any 2001. Augmenta el volum i pes dels infants, disminueix el pes dels adolescents tot i
l'augment de volum, es perden joves, hi ha concentració del grup d'edat de 35 a 44 anys i augmenta el pes de
la població adulta i gran. El document mostra una lectura d'aquestes dades en el sentit que la població es
troba en un procés de maduració de l'estructura d'edats que, si s'acompanya d'un estancament del
creixement, podria veure's accentuada amb la pèrdua d'efectius joves.
El creixement de les llars ha sofert un impuls important en els darrers anys passant de les 1.408 l'any 1.991 a
les 3.088 el 2.011. La reducció de la dimensió mitjana ha estat de 3,3 persones/llar a 2,66 respectivament. En
relació a les dimensions de les llars els nuclis de Sant Fruitós i Torroella de Baix tenen unes dimensions
mitjanes força inferiors a la mitjana del municipi.

Aquestes primeres estimacions apuntarien a que l'any 2034 el municipi podria comptar entre 8.400 i 9.910
habitants; la forquilla de llars estaria entre les 3.225 i les 3.370; i els habitatges entre els 4.140 i els 4.840.
1.3. Planejament vigent
1.3.1. Desenvolupament del PGOU. Modificacions i estat de tramitació dels àmbits d'actuació
L'equip redactor efectua una anàlisi del planejament vigent al municipi atenent a les diferents modificacions i
tramitacions dels àmbits de desenvolupament aprovats. Així mateix també s'ha tingut en compte el grau
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Un dels punts importants d'aquest apartat, tot i tractar-se d'una dada provisional, són les estimacions de
població i llars. El mètode emprat és de pes tenint com a referència l'àmbit territorial de la comarca del Bages
segons projeccions de població oficials (IDESCAT) fins a l'any 2026. Per completar les projeccions fins a l'any
2034 (any de referència del POUM) s'han utilitzat mètodes d'extrapolació de taxes.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

d'execució del planejament. En concret durant els 20 anys de vigència del Pla General s'han aprovat 24
modificacions, 11 plans parcials, 1 avanç de pla parcial i 5 plans especials.
El document elabora uns quadres resum amb l'estat de tramitació i execució de tots els àmbits acompanyant
també aquesta informació amb el plànol d'informació A.12 Àmbits d'actuació. Grau de desenvolupament.
S'estableixen les categories de tramitat o no tramitat atenent a l'existència dels instruments de gestió
aprovats o no; tramitat no urbanitzat; urbanitzat amb dèficits i executat per aquells àmbits on s'ha finalitzat
completament la transformació.
És interessant reflectir que de la lectura dels quadres, s'extreu que concretament aquells àmbits d'actuació
vinculats a les activitats econòmiques en gran part es troben tramitats i urbanitzats amb dèficits.
1.3.2. El potencial pendent
El planejament vigent, segons les dades de la seva documentació, preveu un potencial d'habitatges en sòl urbà
de 5.087, en sòl urbanitzable programat de 933 habitatges i en sòl urbanitzable no programat. Tenint en
compte la ràtio que considerava de 3 habitants/habitatge les previsions de població màxima pel municipi era
de 18.459 habitants. Aquestes previsions clarament no s'han complert ja que el municipi segons padró de
2016 és de 8.387 habitants.
L'equip redactor però fa una anàlisi del potencial residencial a dia d'avui i arriba a la conclusió que en
l'actualitat encara resten 1.826 habitatges per edificar molt per sobre de les previsions de les primeres
estimacions que, en l'escenari alt, preveuen 880 habitatges nous per l'any 2034.
Respecte del potencial industrial, tenint en compte una ràtio de 2.000 m2s/parcel·la, es calcula que resten 221
parcel·les en sòls amb pla parcial aprovat. El potencial en el sòl urbanitzable es troba al voltant dels 260.000
m2s.
1.3.3. Regulació de les zones en sòl urbà

Com a primera diagnosi de les problemàtiques s'apunta el següent:
•
•
•
•

La definició gràfica de les zones 1 i 2 no té en compte el parcel·lari ni les preexistències
La regulació de l'aparcament és insuficient
La zona 4 especialment la 4b i 4c permeten parcel·les molt grans on la limitació d'habitatge
unifamiliar pot provocar problemàtiques
La zona 6 ha anat transformant-se i caldrà reconsiderar la situació actual i les perspectives de futur.

1.3.4. Transcripció del planejament vigent
El document recull al plànol A.11 Transcripció del planejament vigent el refós del pla general i les seves
posteriors modificacions i ordenacions desenvolupades en el planejament derivat sobre la cartografia actual.
Aquest document és doncs el punt de partida per a la redacció del nou POUM i caldrà acabar de treballar-lo
per solucionar els desajustos detectats.
No s'han inclòs, per tractar-se de documents no executius, les modificacions de planejament en tràmit tot i
recollir un llistat als annexes del document.
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S'explica que tot i partir de 5 zones inicials les posteriors modificacions i els plans parcials aprovats han anat
engruixint el nombre de zones (es recull a l'annex 1 del document el resum de zones).

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

1.3.5. Regulació i situació del sòl no urbanitzable
En relació a la regulació vigent, l'equip redactor detecta les problemàtiques següents:
•
•
•
•

La clau 12 amb una regulació molt laxa pel que fa a les condicions per edificar noves construccions
englobant la major part del terme sense tenir en compte zones amb major vulnerabilitat o els espais
connectors a protegir.
La clau 13 que conté activitats extractives.
La clau 15 no és adequada ja que ha de qualificar-se com a sistema hidràulic segons la legislació
vigent
La protecció de l'entorn del monestir de Sant Benet que caldrà actualitzar amb la modificació de
planejament vigent i el pla parcial aprovat.

Concretament, la regulació de les activitats en sòl no urbanitzable es troba regulat per l'article 190 del Pla
General determinant que totes aquelles indústries existents abans de la seva aprovació no es consideren fora
d'ordenació.
Aquest fet ha propiciat el manteniment de les activitats produint un impacte negatiu sobre el medi natural
que caldrà valorar i diferenciar entre aquelles activitats que són compatibles i aquelles que no ho són. Al
plànol A.07 s'identifiquen aquestes indústries.
1.3.6. El planejament urbanístic dels municipis veïns
El document relaciona el planejament vigent dels municipis amb els que limita Sant Fruitós de Bages i es
detecten les següents àrees de fricció i/o coordinació que el POUM haurà d'abordar:
•
•
•
•
•

El Parc de l'Agulla amb Manresa
El Polígon del Grau amb Manresa
El Pla del Mas amb Sallent
Santa Anna de Claret i el polígon industrial amb Santpedor
El recinte d'Ampans amb Santpedor

Se situen les activitats existents al municipi sobre plànol detectant els àmbits amb major concentració. Al nucli
la zona de la carretera de Vic, l'eixample nord i La Bòbila. A la Carretera de Berga als polígons de Sant Isidre i
Casanovas - Riu d'Or. Altres concentracions de grau menor apareixen al Polígon de Santa Anna i Torroella de
Baix. De forma disseminada a l'àrea de tensions per activitats detectat, El Grau i Pineda de Bages i entorn.
Consideracions:
−

El fet de poder disposar de la tipologia d'activitat permet analitzar amb més detall la mixticitat quant
a usos existents i donar pautes per determinar certs paràmetres normatius d'utilitat. Caldria
aprofundir en aquest aspecte.

Quant als llocs de treball aquests, segons dades del cens de 2011, era superior al nombre de persones
ocupades del municipi donant feina a un 73% de població resident fora del municipi. En canvi, no tots els
ocupats de Sant Fruitós hi treballen, si no que un 62 % ho fa fora.
La tipologia d'habitatge dominant al municipi és el de primera residència i en menor proporció els de segona
residència. L'evolució, respecte el tram que va de l'any 1991 al 2011, marca un manteniment de la proporció
de primera residència amb 3.088 unitats i en segona en redueix el nombre substancialment fins a només 48
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1.4. Activitat econòmica, constructiva i mercat immobiliari

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

unitats. Destaca també el cas dels habitatges buits que s'han incrementat un 8 % amb 824 unitats. El règim de
tinença predominant s’ha mantingut sent aquest el de propietat.
Del 2001 al 2016, l'ajuntament va atorgar un total de 303 llicències; 252 per habitatges de nova construcció i
51 per a activitats econòmiques.
1.5. El patrimoni arquitectònic
Es recull el llistat d'elements protegits de l'Inventari de la Diputació de Barcelona identificant les categories de
protecció (BCIN, BCIL...) pel que fa al patrimoni arquitectònic i arqueològic. També com a altre instrument de
protecció es recull l'existència del Pla Especial de Masies i Cases rurals.
Consideracions:
−

Caldrà aprofundir en aquest apartat valorant la inclusió d'altres elements patrimonials especialment
els naturals, i també reconsiderar aquells inclosos que no calgui mantenir en el Catàleg de Béns a
protegir a elaborar.

2. CRITERIS I OBJECTIUS GENERALS DEL POUM
2.1. Conclusions de la diagnosi i determinació del model urbanístic
Un cop exposades les problemàtiques en la fase d’anàlisi, l’equip redactor ha realitzat la diagnosi que
seguidament implica la determinació dels objectius. Aquests objectius han de ser comuns a totes les
alternatives i posteriorment cadascuna d’ells els emfatitza o no en funció dels seus objectius particulars.
Objectius generals
En total els criteris i objectius versen sobre els aspectes següents i es sintetitzen:

b) Incidència dels plans i projectes territorials
c)

Accessibilitat a nivell municipal

d) Compleció de la trama urbana al nucli
e) El sistema d'equipaments
f)

El sistema d'espais lliures

g)

El reconeixement i l'adaptació normativa dels teixits urbans

h) El potencial del planejament vigent i les projeccions demogràfiques
i)

L'estructura del sòl rústic

j)

Activitats econòmiques

k)

Sobre l'activitat constructiva i el mercat immobiliari

l)

Concordança i friccions amb els municipis veïns
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a) Encaix territorial

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

a)

Encaix territorial
La importància de les connexions, el Llobregat com a potencial turístic, i avantatges i problemàtiques
de la proximitat a Manresa.

b) Incidència dels plans i projectes territorials
•
•
•
•
•
c)

Posar en dubte el creixement potenciat de tipus residencial i la connexió C-55 / C-25 que
proposa el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.
Reformular la proposta de creixement del Pla Director Urbanístic del Pla del Bages segons les
previsions de creixement poblacional i reorientar aquest potencial cap a les activitats
econòmiques.
Preveure la reserva del Pla Director Urbanístic de l'Eix Transversal Ferroviari sense qualificar
el sòl.
Respectar les determinacions del Pla Director Urbanístic de l'aeròdrom.
Contemplar les connexions al projecte de Via Blava del Llobregat

Accessibilitat a nivell municipal
•
•

L'efecte barrera de les infraestructures de comunicació
Proposta de xarxa alternativa d'itineraris no motoritzats per millorar accessibilitat entre
assentaments i entorn.

d) Compleció de la trama urbana al nucli
•
•
•
•
•

El sistema d'equipaments
•
•

f)

El sistema d'espais lliures
•
•
•

g)

Es recullen les mancances detectades en l'anàlisi i la reflexió sobre la disminució de
l'estàndard d'equipaments en el moment en que no es tenen en compte equipaments
privats.
Es planteja la conveniència de reservar terrenys per a equipaments supramunicipals tal i com
indica el PDU del Pla del Bages.

Es detecta un estàndard gran en relació a la població però basat en espais qualificats no
aptes o molt allunyats.
Es proposa dotar el nucli urbà d'espais lliures inserits a la trama urbana i de crear una xarxa
de connectors verds aprofitant els vials cívics, els espais lliures i els camins.
Aprofitar les àrees d'oportunitat i els àmbits pendents de desenvolupar per obtenir espais
lliures.

El reconeixement i l'adaptació normativa dels teixits urbans
•

La Sagrera i el nucli antic com àmbits més necessitats de regulació específica.
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e)

Carretera de Vic sobrecarregada
Necessitat de vies de pas alternatives
Manca de mallat dels carrers
Desconnexió entre la Sagrera i el nucli
Nodrir el nucli d'itineraris verds

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI
•
•
•

Regulació específica de l'unihabitatge aïllat per a la seva adaptació topogràfica.
Homogeneïtzar les diferents claus definides i simplificar l'estructura normativa.
Estudiar i regular els paràmetres reguladors heterogenis en les àrees industrials respecte de
la realitat construïda.

h) El potencial del planejament vigent i les projeccions demogràfiques
•
•
•

L'estructura del sòl rústic
•
•
•

j)

Activitats econòmiques
•
•
•
•

k)

De les 743 activitats existents 30 % són industrials, 23 % de serveis i 17% comercials.
Ràtio de 11 habitants /activitat que dona idea del caràcter actiu del municipi.
Resten però 80 Ha per ocupar on s'hauran d'establir mecanismes per consolidar i endreçar
sense perdre l'opció d'implantar grans activitats.
Facilitar la implantació d'activitats de serveis i comercials a les trames urbanes consolidades
per evitar l'ús del vehicle privat i generar vida.

Sobre l'activitat constructiva i el mercat immobiliari
•

l)

Potenciar l'estructura del sòl rústic i usos compatibles.
Protegir torrents i usos agrícoles i forestals.
Contenir els usos industrials al sòl rústic.

La davallada de l'activitat constructiva presenta una oportunitat d'impulsar àmbits
d'actuació d'iniciativa pública per completar elements i mancances de l'estructura urbana.

Concordança i friccions amb els municipis veïns
•

Resoldre les friccions detectades via acords entre Ajuntaments.

Model urbanístic
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir el caràcter de poble però dotant-lo de serveis i reserves per potenciar el seu
caràcter de municipi capdavanter d'activitats econòmiques
Potenciar el nucli de La Sagrera respectant la seva morfologia i els horts
Cohesionar l'entramat urbà creant eixos cívics completant la xarxa viaria i de vianants.
Millorar la connectivitat entre els nuclis urbans
Obrir el poble als valors naturals que caracteritzen el territori establint continuïtats
respectuoses entre el sòl urbà i el rústic.
Equipar el poble amb nous equipaments i habitatge
Aprofitar la situació a l'eix del Llobregat potenciant activitats vinculades al turisme
Establir una bona relació amb els municipis veïns
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i)

No preveure nous creixements residencials un cop observat que les projeccions
demogràfiques apunten com a necessitat per l'any 2034 d'uns 1.000 habitatges menys
respecte dels previstos en l'actualitat.
Reconsiderar els àmbits de desenvolupament actuals especialment aquells que porten
vinculat algun element important de l'estructura urbana.
Posar en dubte el creixement residencial i redirigir-lo cap al destinat a activitats
econòmiques a les àrees de menys protecció territorial.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

2.2. Alternatives
L'equip redactor proposa 3 alternatives:
•
•
•

Alternativa 0: Manteniment del planejament vigent
Alternativa 1: Endreçar vs créixer
Alternativa 2: Potenciació de la capitalitat econòmica

•

Les virtuts de l'encaix territorial no es troben potenciades.

•

No es troba adaptat a les directrius del planejament territorial

•

L'estructura viària manté les discontinuïtats detectades i no es millora la connexió entre nuclis ni amb
l'entorn rústic.

•

La compleció de la trama urbana amb la finalització dels sectors de sòl urbanitzable previstos
permetrà acabar vials perimetrals del nucli però no millorarà la connectivitat nord - sud ni el mallat
complert de l'estructura de carrers.
No es soluciona la integració del nucli de La Sagrera i el carrer Padró amb la resta de l'entramat i no
es configura un veritable sistema d'itineraris verds interns.

•

El nivell de dotació d'equipaments públics és acceptable però no de manera integrada, no preveu
determinades necessitats i no soluciona la dispersió.
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Alternativa 0: Manteniment del planejament vigent

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI
•

Manca una estructura que interrelacioni els espais lliures i aquests amb els espais oberts rústics.
Queda pendent l'obtenció d'algunes peces d'espais lliures i la reconsideració d'altres per ser poc
adequats.

•

Segueixen existint les discordances en la regulació de les zones urbanístiques i la manca d'adequació
gràfica i formal a la cartografia 1:1000 actualitzada.

•

Potencial màxim de 1.829 habitatges per sobre dels necessaris segons les projeccions demogràfiques.

•

El tractament del sòl rústic es manté desvinculat de l'entramat urbà sense potenciar la jerarquia de
camins ni el seu paper vertebrador d'accessibilitat.
No es tracta adequadament les incompatibilitats d'algunes activitats.

•

Les reserves de sòl per activitats econòmiques no responen a les demandes inicialment detectades.
No resol la demanda per a altres activitats econòmiques no industrials degut a la regulació i limitació
d'usos en les zones urbanístiques.

•

Es potencia l’encaix territorial a través de la millora de la connectivitat viària i la seva integració en la
funcionalitat del territori.

•

Pols d’atracció: dinàmica urbana i d’activitats comercials i industrials; entorn del monestir de Sant
Benet de Bages; el Parc de l’Agulla i l’eix fluvial del Llobregat .
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Alternativa 1: Endreçar vs créixer

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

•

Adaptació al planejament territorial:

•

Es proposa completar l’estructura viària existent del nucli i solucionar les discontinuïtats nord-sud.
Millorar la connectivitat entre els nuclis residencials amb l’eix Torroella de Baix i La Rosaleda i
reforçar i millorar la vialitat rodada i de vianants dels accessos a Pineda de Bages i Les Brucardes.
Millorar la permeabilitat de la C-16c i la C-25 sobre les vies d’accés al Parc de l’Agulla i a l’àrea del
cementiri.

•

El sistema d’equipaments recull les mateixes previsions de l’alternativa 0 donat l’alt nivell de dotació
i preveient els espais per les demandes més significatives.
Adequar la demanda individualitzada dels diferents nuclis urbans.

•

Estructura d’espais lliures que complementi l’existent i millori la dotació interna de les trames
urbanes.
Es posen en qüestió espais reservats no adequats que representen una superfície molt elevada de
reserves.
Connectors verds que relacionin l'estructura d'espais lliures urbans en continuïtat amb el sòl rústic
generant itineraris per a vianants i bicicletes amb vincles clars amb els nuclis urbans i els elements
vertebradors del territori.

•

Reconèixer els teixits urbans i per aplicar una normativa adaptada a les característiques.
Èmfasi en el nucli antic, els eixamples d'alineació i els nous creixements de formalització més oberta.
Adaptar el teixit industrial a les noves necessitats.

•

Manteniment en termes generals del potencial residencial del planejament vigent establint prioritats
en el seu desenvolupament.

•

Tractament de l'estructura del sòl rústic que possibiliti la millora de la vinculació amb l'entramat urbà
amb la potenciació de la jerarquia de camins i del seu paper vertebrador i d'accessibilitat als punts
clau ( Sant Benet de Bages, Olzinelles, nuclis rurals, Parc de l'Agulla...)
Tractament adequat normativament parlant de les activitats existents en sòl no urbanitzable valorant
la compatibilitat amb l'espai rústic i el paisatge.

•

Millorar les condicions de les reserves de sòl per activitats econòmiques per respondre millor a les
demandes.
Bàsicament aquest objectiu es centra en l'adequació del creixement del sector oest de Sant Isidre i en
la transformació i millora de les condicions urbanístiques dels sectors de la carretera de Berga.
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Es posa en qüestió el creixement residencial potenciat previst pel PTPCC ja que les previsions de
2008 estan molt allunyades de la realitat. En el mateix sentit es posa en dubte el plantejat pel PDU
del Bages.
Es respecten els sòls de protecció especial i territorial.
Quan a infraestructures es té en compte l’afectació de l’Eix transversal ferroviari i es modula la
connexió prevista de la C-16c amb la C-25 adaptant-la a la vialitat perimetral del sector de creixement
Sant Isidre. Es genera una nova connexió amb la C-25 a l'alçada del sector de creixement Sant Isidre.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Alternativa 2: Potenciació de la capitalitat econòmica

•

Acollir-se a les determinacions de creixement potenciat que preveuen els plans territorials però
orientar-lo cap a la vessant d'activitats econòmiques en base a una demanda creixent de sòl a preus
competitius i per a grans implantacions d'àmbit comarcal o nacional.
Situar aquest creixement sobre els terrenys qualificats de sòl de protecció preventiva seguint el
marge dret de la C-16 entre Torruella i la carretera de Santpedor (Plans de les Oliveres).
Aquest nou creixement requerirà una nova infraestructura de comunicacions que es preveu que
tingui connexió amb la C-16 a l’alçada de La Serreta.

•

Proposar en l'àmbit de sòl de potencial interès estratègic a l'àrea de l'aeròdrom un Parc logístic de
suport a les implantacions d'activitats econòmiques. Es preveu fer arribar un ramal dels ferrocarrils
per al transport de mercaderies.

•

Recollir la proposta del PDU d'implantar equipaments de caire territorial ocupant els terrenys de
protecció preventiva al marge esquerre de la C16 i tocant a Torroella de Baix.

•

Es recull l'afectació de l'Eix transversal ferroviari incorporant-lo al mateix temps a l'estratègia de
mobilitat i transport del nou creixement d'activitats econòmiques.
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Aquesta alternativa recull les mateixes idees i objectius de l'alternativa 1 però es reforça més la capacitat de
donar sortida a les demandes econòmiques. Per tant només es detallen els objectius diferenciats respecte
l'alternativa 1:

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI
•

Es modula la connexió de la C-16c amb la C-25 adaptant-la a la vialitat del sector Sant Isidre per
disminuir l’impacte paisatgístic connectant a l'alçada del camí del cementiri amb la C-25.

•

Gestió dels creixements d'activitats econòmiques previstos al marge dret de la C-16 d'iniciativa i
control públic que reverteixi a la ciutadania amb l'adquisició de sòl per a sistemes d'espais lliures
d'àmbit local i territorial.

•

El tractament de les vores del riu d'Or proposant una nova implantació en contacte amb el polígon
Riu d'Or - Casanovas que permeti obtenir una gran peça d'espai lliure com a gran parc entre el sòl
residencial i el d'activitats econòmiques.

2.3. Àmbits d’actuació
Aquests objectius definits es tradueixen en el document en un seguit d’àmbits d’actuació que anomenen de
compleció (AC), de transformació (AT) i d’estudi (AE). Pel cas de l’alternativa 2 a més a més apareixen el que
s’anomenen Àrees d’Interès Territorial (AIT).
Cadascun d’aquests àmbits juntament amb els àmbits de planejament no alterats conformen els potencials de
creixement de cadascuna de les alternatives.

S’aprecia en el comparatiu que en termes generals totes les alternatives se situen al voltant del mateix
potencial residencial (entre 1.829 i 1.845 habitatges) mentre que allà on rau la diferència substancial és en el
sòl proposta per activitats econòmiques, L’alternativa 2 representa preveure una mica més del doble de sòl
per aquests usos que les altres dues alternatives.
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A mode de resum el document incorpora el següent quadre comparatiu:

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Consideracions generals:
Respecte a la proposta d'alternatives es considera que totes elles són vàlides i contenen elements suficients
per elaborar una imatge de la proposta que fa cada una d'elles del Sant Fruitós del futur.
Es fa esment però a algunes consideracions relatives a les propostes efectuades que, sense perdre de vista el
que representa un avanç de planejament, volen posar de manifest alguns comentaris sobre aspectes que es
consideren rellevants aportar de cara als futurs treballs a desenvolupar.
•

Encaix i estructura territorial prevista

Els corredors naturals
El municipi de Sant Fruitós de Bages, a banda de ser un pas d'infraestructures de comunicacions territorials
que fragmenten el territori, també és pas de corredors naturals que principalment corresponen al riu
Llobregat i riu d'Or.
La possibilitat d'implantació d'activitats turístiques vinculades a la via blava pel que respecta al Llobregat i la
relació amb l'entorn urbanitzat pel que respecta al riu d'Or; fan d'aquests connectors uns espais vulnerables
on cal fer èmfasi per protegir els seus valors i alhora poder gaudir-ne.
El POUM haurà de preveure els mecanismes per garantir que les activitats es desenvolupen amb harmonia
amb el territori més enllà de regular-lo segons les normatives sectorials d'aplicació.
Connexió C-16c amb C-25 prevista pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals:
En les 3 alternatives es preveu recollir la proposta del Pla Territorial però mentre que en l'alternativa 0
aquesta es preveu tal i com ho fa el Pla, les alternatives 1 i 2 aposten per integrar aquesta nova vialitat a la
vialitat del futur polígon de Sant Isidre.

Si s'optés per integrar-la però, caldria estudiar la seva implantació detalladament especialment per reduir
l'impacte que el trànsit d'aquesta infraestructura pot produir en el funcionament del nou sector Sant Isidre i
en general a tot el seu àmbit d'influència. Analitzar la secció tipològica de la vialitat a dos nivells (territorial i
local) i valorar els pros i contres que la implantació d'aquesta infraestructura suposa també a nivell ambiental
i paisatgístic per poder argumentar la seva conveniència o no.
Equipaments territorials
Respecte a la proposta que planteja l'alternativa 2 d'emplaçament de nous equipaments territorials caldrà
avaluar les necessitats concretes que pugui resoldre aquesta previsió de grans dimensions. Analitzar les
possibles tipologies d'equipaments i la viabilitat de l'operació.
Parc logístic
Plantejat per l'alternativa 2, caldrà estudiar la seva delimitació analitzant casos reals similars per verificar que
el sòl qualificat respon a la demanda de les infraestructures d'aquest tipus i poder acabar de concretar
l'ocupació de sòl necessari o si amb la configuració existent on part del sòl és ja ocupat per l’aeròdrom,
aquesta proposta no es pot materialitzar.
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Es considera que, si cal implantar aquesta nova infraestructura, és més adient l'estratègia seguida per les
alternatives 1 i 2 ja que la 0, al ser dissenyada desvinculada de les infraestructures locals de Sant Isidre,
fragmenta de manera més agressiva el territori i concretament l'àmbit del Parc de l'Agulla.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Valorar l'impacte de la implantació per poder determinar mesures correctores i si cal, delimitar un àmbit
específic de planejament que defineixi les possibles implantacions. Atendre especialment a la proposta de
ramal ferroviari.
Estudiar quina ha de ser la seva gestió, pública o privada, valorant la possibilitat d'entendre aquest element
també com un equipament supramunicipal del qual puguin gaudir la resta de municipis.
•

Estructura urbana i relació amb l'entorn

Sistema de comunicacions
Valorar la possibilitat de definir recorreguts continus a l'interior del terme de manera que es puguin generar
itineraris turístics i de lleure per a vianants i bicicletes.
Estudiar els trams de la sèquia que travessen el terme com a itinerari existent i de gran afluència, plantejant
millores en la definició de la secció del camí que l'acompanya per garantir una bona accessibilitat.
Analitzar les possibilitats de millorar la mobilitat amb transport públic especialment tenint en compte les
previsions de creixement amb nous sectors d'activitats econòmiques. L'atracció de nous treballadors no
residents al municipi, si atenem a la dinàmica actual on majoritàriament es generen llocs de treballs per no
residents, ha d'anar acompanyada també d'una estructura que suporti l'afluència en hores punta i no saturi les
vies de comunicació actuals. Sobretot tenint en compte el trànsit ja existent a les principals carreteres d'accés
al municipi que es veurà incrementat per la posada en funcionament dels actuals polígons ara en desús i que
encara seria més rellevant si s’opta pel desenvolupament del gran creixement proposat en l’alternativa 2.
Sistema d'espais lliures

Cal valorar el paper que juga el riu d'Or com a gran espai lliure entre les zones més denses del nucli: la
residencial i la d'activitats econòmiques. La possibilitat d'incorporar aquest espai com a espai de relació pels
ciutadans i al mateix temps dotar-lo de protecció per garantir el seu paper com a connector ecològic. La
relació d'aquest Parc Central amb el territori i l'entorn construït, i el seu paper en el Sant Fruitós del futur.
Sistema d'equipaments
En l’exposició dels objectius de cada alternativa 0 es diu el següent:
“Tant en aquesta alternativa com a les altres caldrà resoldre l’obtenció pública dels sistemes encara privats.”
Es considera que primer s’haurà d’estudiar si el municipi té o no les reserves suficients d’espais lliures doncs el
document d’avanç no ha fet aquest anàlisi aprofundit ni ha discriminat entre les diferents titularitats per
determinar l’estàndard real dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages. En cas de necessitat de nou sòl valorar si
realment cal optar per l’obtenció d’aquests sistemes privats per arribar a l’estàndard o amb les futures
reserves que es prevegin dins dels sectors de planejament ja es cobreixen aquestes necessitats. I per altra
banda si finalment no cal la seva obtenció, preveure normativament una definició clara d’aquests tipus de sòl
permetent realitzar la seva funció independentment de la xarxa de sistemes públics.
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Cal tenir present que en l’actualitat, des dels Serveis Tècnics municipals, s’està treballant en la redacció d’un
Pla de l’espai verd urbà que analitza la situació dels espais lliures del municipi i treballa en la confecció de
directrius i propostes de millora concretes. Està previst que pugui ser aprovat el tercer trimestres de l’any de
manera que el POUM haurà de tenir-lo en compte.

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Aparcament
En l’actualitat, l’Ajuntament ha realitzat diferents actuacions de condicionament de solars buits al voltant del
nucli per adequar-los com a aparcaments públics via convenis amb els propietaris. Aquestes actuacions es
deuen a una manca detectada d’aparcament i per tant, de manera transitòria, l’Ajuntament ha adoptat
aquestes mesures.
Per tant, tenint en compte que aquestes ocupacions temporals poden ser desmantellades i no es poden
considerar com a reserves efectives, el POUM haurà d’estudiar com resoldre aquesta problemàtica preveient
espais i regulant les reserves necessàries d’aparcament per a les noves edificacions.
•

Regulació dels teixits

Es considera que cal fer especial èmfasi en regular les edificacions existents i aquelles previstes especialment
en aquelles àrees de límit amb el sòl no urbanitzable i vies de comunicació per la seva importància en la
configuració del paisatge urbà. L'endreça dels criteris compositius quan hi hagin i la incorporació de nous quan
no existeixin especialment en els accessos al municipi de la carretera de Berga i la carretera de Vic ha de
formar part de la regulació de les zones edificables.
Quant als nuclis rurals caldrà també definir la regulació de l’edificació per mantenir les seves característiques
formals i els seus valors arquitectònics.
Respecte a la regulació dels usos, el POUM haurà de plantejar les bases d'una ordenança d'activitats fàcilment
aplicable i amb possibilitat d'adaptar-se als canvis normatius sectorials de les activitats que no segueixen el
mateix tempo que el planejament urbanístic. Es proposa plantejar una regulació basada en vectors que
vinculada a les situacions relatives a definir faci àgil la seva comprensió i aplicació tenint en compte el seu grau
d'influència i possibles mesures correctores del seu impacte que permetin generar relacions amables entre
usos i avançar cap a la mixticitat real.
•

Àmbits d’actuació previstos

(AIT4) Industrial estratègic

−

Respecte al tipus de gestió plantejat, caldrà que s’estudiï bé quins mecanismes legals existents
permetran aconseguir un bon control del desenvolupament.

−

Quan al desenvolupament en sí de transformació dels sòls, caldrà preveure les seves fases d’execució
per garantir el bon funcionament de cadascuna d’elles.

−

L'obtenció de sòls de valor ambiental plantejats són realment àmbits molt dispars i que per tant
aporten 3 tipus de valors per als ciutadans del municipi.
Caldrà valorar la seva proximitat als nuclis urbans o no en relació a l'abast de població a la que
donaran servei, el cost de manteniment que representen cadascun dels àmbits i si podrien existir
altres vies pel manteniment del seu valor ambiental que determinin la millor concreció dels espais
lliures que aquest creixement ha de reservar.

Sector del riu d'Or
Les alternatives 1 i 2 plantegen intervenir en l’àmbit del Pla Especial 11 actual però amb un enfoc molt
diferent.
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En relació als condicionants especificats pel desenvolupament del sector:

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Per una banda l’alternativa 1 planteja un sector discontinu entre aquest àmbit i el sector ACE 1a d’activitats
econòmiques de La Bòbila de manera que l’edificació es concentra a l’ACE 1a i es reserven els sòls lliures
d’edificació del riu d’Or.
En canvi, l’alternativa 2 planteja un únic sector corresponent al PE 11 definint una ocupació parcial d’aquests
terrenys a tocar de la carretera de Berga, per implantar les noves edificacions. En aquest cas caldrà atendre a
la qualificació que el Pla Territorial fa d'aquests sòls de protecció especial per implantar la proposta de
l'alternativa 2 d'ordenació tenint present que l'objectiu principal és l'obtenció d'aquest sòl per al lleure de la
població. Caldrà analitzar quina és la millor manera per obtenir-la preservant els seus valors.
DOCUMENT 2. DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC (DIE)
El document relaciona en el seu primer apartat tots els plans i programes d’influència sobre el planejament
proposat i en recull les seves determinacions.
En segon lloc identifica els requeriments ambientals significatius en base a una anàlisi ambiental del municipi i
se’n fa una valoració per elaborar el mapa de sensibilitat ambiental.
Els sòls urbans són aquells que presenten una sensibilitat menor augmentant lleugerament als sòls urbans no
consolidats.
Segons s’indica, la pressió dels usos urbans i d’infraestructures és alta i genera un contrast elevat al mapa de
sensibilitat amb zones de sensibilitat ambiental alta o molt alta molt properes a zones de sensibilitat
ambiental baixa o molt baixa.

−
−
−
−
−
−
−
−

Ocupació i consum de sòl
Riscos
Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
Mobilitat
Cicle de l’aigua
Paisatge i patrimoni cultural
Atmosfera
Residus i materials

Un cop definits s’analitzen les alternatives presentades i es valora la seva adequació als objectius ambientals.
Com a conclusions s’indica que l’alternativa 1 és aquella més adequada per la seva coherència amb els
objectius ambientals i garanteix millor el creixement sostenible.
En canvi l’alternativa 2 tot i representar una opció de creixement important, que no s’ajusta a l’objectiu de
minimització i ocupació del sòl, però planteja un model de gestió del sòl que podria aportar beneficis
ambientals importants a la llarga. Segons indica el document, aquest model podria ser equiparable als
anomenats “Bancs de conservació de la natura”, que impliquen la realització d’actuacions de conservació,
millora, restauració o creació d’hàbitats en un lloc diferent al del projecte que genera l’impacte.

V. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE L'AVANÇ
Adequació a la legislació vigent:
El document de l’Avanç de POUM de Sant Fruitós de Bages s’ajusta al contingut determinat per l’article 106
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Posteriorment es defineixen els criteris i objectius ambientals sobre les categories següents:

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI

Conté la documentació ambiental tal i com requereixen la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació
ambiental i la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
Valoració de la proposta:
Al llarg de tot l’apartat anterior s’ha anat descrivint i analitzant el document de l’avanç i realitzant les
consideracions que es creuen convenients. Com ja s’ha indicat, el document conté la documentació necessària
per a la seva comprensió i per tant es considera correcta.

VI. CONCLUSIONS
Segons allò descrit en els apartats anteriors s’informa favorablement i es proposa publicar i sotmetre a
informació pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Fruitós de Bages.

Sant Fruitós de Bages, a 18 de maig de 2017

Mireia Sans Camps
Arquitecta municipal
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(signat electrònicament)

INFORME DEL SECRETARI 10/2017 I DE LA INTERVENTORA 75/2017
Sobre la publicació i la submissió a informació pública de l’avanç del Pla d’ordenació
urbanística municipal.

JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari d’administració local de categoria
superior, en exercici com a titular del lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i actuant la funció pública d’assessorament jurídic preceptiu,
I
MARIA MERCÈ MARMI ESPELT, interventora, en exercici al lloc de treball
d’Intervenció de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i actuant la funció pública
interventora,
Al municipi de la nostra funció, emetem informe conjuntament, referit a les competències
respectives en relació als següents

Se sotmet a aprovació del Ple municipal un acord amb la part dispositiva següent:
“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:
Pàgina 1 de 5
Ctra. de Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 7FEAZKEXSSCLK3TSRPYFPNZTL
5AYN7W45JPERTAL3F6KGAQJDP | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35
1 de
de539

FETS

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.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
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A.02 Condicionants territorials. PTPCC

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
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

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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Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Naturalesa de l’informe.
L’informe del secretari forma part de l’assessorament jurídic preceptiu i el de la interventora
constitueix informe preceptiu dins de la seva funció pública de fiscalització de les actuacions
municipals amb transcendència econòmica, patrimonial o financera1.

SEGON. Tramitació a seguir.
La tramitació a seguir per part del pla i els seus fonament són aquells que es troben reflectits
a l’acord que se sotmet a aprovació.
En concret, l’avanç no constitueix l’instrument d’ordenació en una fase inicial, sinó, com
expressava detalladament el seu precedent, el document de criteris, objectius i solucions
generals de l’article 125 del Reglament de planejament urbanístic, que constitueix una eina
d’anàlisi i destinada a la participació ciutadana, a partir del moment que els treballs de la

L’aprovació requereix majoria absoluta del número legal de regidors, en el cas de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages2, set3.

TERCER. Contingut de l’avanç.
L’avanç presenta el contingut exigit normativament4.

Art. 54.1.b TRRL, en connexió amb els art. 47.2.ll LRBRL, i 2 i 4 RFHN.
Art. 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3 Art. 179.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
4
Art. 8.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme /
Art. 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
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revisió en aquest cas han assolit prou maduresa per debatre el contingut suara expressat.

CONCLUSIÓ
L’acord sobre la publicació i la submissió a informació pública de l’avanç del Pla d’ordenació
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urbanística municipal que se sotmet a informe s’ajusta a dret.

