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Fa divuit mesos preníem la decisió responsable d’agafar les regnes a l’ajuntament i treballar en positiu per a totes les persones 
de Sant Fruitós. Divuit mesos fent la feina amb la que ens vam comprometre, tirar el poble endavant, resoldre els nyaps en 
projectes iniciats i elaborar noves propostes.

Així, hem donat la volta a projectes com la comissaria de policia o el casal d’entitats, perquè 
fossin projectes que resolguessin necessitats, no nyaps mal fets, hem resolt la concessió 
del crematori, que ens impossibilitava una gestió correcta del cementiri, i hem projectat la 
necessària ampliació d’aquest, que d’altra manera corríem el risc que mai fos real.

Treballem dia a dia, de la mà dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, per posar 
al centre de la nostra acció a les persones, i la millora de la qualitat de vida. Nou servei de 
teràpia familiar, els àpats a domicili, increment de la plantilla en atenció a la gent gran als 
domicilis, ampliar la plantilla de la policia per poder donar millor atenció, entre molts altres 
projectes adreçats directament a les persones.

Caminem plegats per redreçar la situació actual, amb la promoció del teixit econòmic, co-
merç i empresa, i amb projectes concrets adreçats a resoldre necessitats, com la promoció 
dels polígons, el comerç al carrer i el mercat de nadal.

Aquest és el poble que volem, amb les persones al centre. I per això treballem. Aprofito 
aquestes quatre ratlles per desitjar-vos unes molt bones festes!

Àdria Mazcuñan i Claret Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

Sobre els contenidors de neteja de la via pública
Des de fa algun temps, corre pel poble el mantra que “cada vegada sembla que 
el poble està més brut”. Sant Fruitós de Bages actualment no està ni més brut ni 
més net que abans; malauradament, els problemes de brutícia que avui en dia 
podem trobar al voltant dels containers on hem de dipositar les escombraries ja 
fa temps que s’arrosseguen.

Per abordar el tema de la brutícia al poble, cal considerar vàries qüestions: la 
primera és que són comptats els punts on aquesta brutícia es concentra i que, 
malauradament, aquesta problemàtica és comuna arreu dels pobles i ciutats 
del Bages, per no dir de Catalunya. La segona aportació a tenir en compte és 
que si hi ha brutícia és essencialment per l’acció d’algunes persones incivilitza-
des, poques, incapaces de complir amb les més bàsiques normes de netedat i 
ordre com és posar la bossa de les escombraries on toca, avisar a l’Ajuntament o 
personar-se a la deixalleria si han de desprendre’s d’algun moble o embalum, en 
comptes d’abandonar-lo al carrer.

Finalment, la tercera qüestió a considerar és que aquestes accions tan deplo- 
rables, tenen un cost econòmic que paguem entre tots els veïns i veïnes de
Sant Fruitós. Concretament, el cost anual que cada família hem de destinar a 
recollir la brossa que està fora del contenidor serà d’uns 10€ per aquest 2021. No 
es podrien aprofitar aquests diners per a fer actuacions més “útils” per al poble?

Servei d’àpats a domicili
S’ha iniciat un servei pioner d’àpats a domi-
cili destinat a gent gran i persones depen-
dents, per tal de garantir una alimentació 
equilibrada i atenció a les seves necessi-
tats. Estem al costat de la gent gran !

Protecció ambiental 
del riu d’Or
Impulsem sistemes innovadors per 
evitar que els residus arribin al riu. 
Que les ampolles, plàstics, llaunes 
etc. no embrutin el nostre municipi, 
és fonamental per mantenir el riu 
d’or en condicions el més òptimes 
possible. El futur de Sant Fruitós ha 
de ser sostenible i ecològic.

Sant Fruitós de Bages

Nous vestidors al Pavelló Nova Avinguda Girona
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Actituds incíviques

Ajuts al pagament de 
subministrament
Hem impulsat nous ajuts per pagar els 
subministraments a les famílies amb menys 
recursos, per tal de pal·liar els efectes de 
la Covid i davant l’increment de preus 
dels darrers mesos. Ens en sortirem sense 
deixar ningú enrera.

Primer Mercat de Nadal

Nova gespa al camp de Futbol

18 mesos treballant bé
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Un pressupost per deixar enrere la 
pandèmia i posar els fonaments per al futur

Nous projectes 2022

Una residència municipal, no ha de ser un negoci

El pressupost municipal de Sant Fruitós 
de Bages per al 2022 és de 12.614.000€, 
i supera l’import del pressupost de 
qualsevol altre any anterior, suposant un 
increment del 9,55 % respecte el 2021. 
L’objectiu és deixar enrere les con-
seqüències de la pandèmia, i alhora 
invertir en nous projectes.

Encara hi ha moltes persones en ERTO, 
l’economia de moltes famílies continua 
malmesa, i la incertesa dels preus dels 
subministraments dificulta la situació. 
Per contribuir a aquesta recuperació, 
l’any que ve es congelaran els impostos, i 
alhora es continuaran aplicant polítiques 
efectives de reactivació econòmica i aug-
ment de la despesa en acció social. Toca 
congelar els impostos i inverit en les 
persones i en projectes pel municipi.

L’increment del pressupost ha sigut pos-
sible gràcies a tres factors: a l’augment 
dels ingressos provinents de l’Estat, la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona, a 
la mobilització del Fons Municipal del Sòl 
i l’Habitatge i al nou endeutament. És el 
primer cop que a Sant Fruitós es mobilit-
za el fons esmentat.

La despesa prevista en Bens i Serveis 
municipals és de 3.421.000 €, la qual cosa 
significa un increment del 3,46 %. Això 
permetrà augmentar i millorar els serveis 
que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania.

El nou pressupost consolida els augments 
de la despesa en determinats serveis so-
cials realitzats l’any passat (augment del 
20% en serveis a la ciutadania, del 20% 
en projectes i serveis socials, del 38% en 
la promoció del comerç local, etc), i a més, 
comporta un nou increment de la inversió 
en polítiques socials i econòmiques que 
ajudarà a consolidar la recuperació que 
s’ha iniciat. Permetrà engegar noves ini-
ciatives, de les que cal destacar els Àpats 
a Domicili per a Persones Grans i Ne-
cessitades, els Projectes d’Esport a les 
Escoles, la Ruta del Patrimoni Municipal, 
la instal·lació de nous desfibril·ladors...

Les Transferències directes (subvencions 
i ajudes) arriben als 507.000 €. Es manté 
l’import de la partida d’ajudes en urgència 
social, que l’any 2021 va ser el doble que 
el de l’any anterior. I destaquen les noves 
subvencions relacionades amb el Pla de 
Recuperació Municipal, com són la nova
partida de Gestió de Treball, Talent i 

Tecnologia, i les noves beques IMPULS 
per a alumnes de batxillerat.

Cal destacar l’import de la partida d’in-
versió en obres de construcció i millora 
d’infraestructures i edificis municipals, el 
qual és de 3.404.000 € i puja un 38% en 
relació amb el de l’any passat. Destaca 
la urbanització del carrer Padró, l’inici 
del nou pavelló d’esports, la plaça 11 de 
Setembre, la nova pista esportiva Natu-
ra-Sanmartí, l’ampliació del cementiri i la 
construcció d’un carril destinat a vianants 
i ciclistes fins a Torroella de Baix. Aquesta 
inversió en obres mostra la voluntat del 
govern de Sant Fruitós de dotar el muni-
cipi d’espais públics de qualitat, de nous 
equipaments esportius i d’infraestructu-
res mobilitat verda i sostenible.

Creiem que en moments com l’actual, 
es important poder continuar aplicant 
les polítiques efectives de reactivació 
econòmica, augmentar la despesa 
en acció social per no deixar ningú 
enrere, i al mateix temps fer un esforç 
extra per invertir en nous projectes de 
futur.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va obrir el juliol passat un procediment a l’empresa L’Onada Serveis, que gestiona la residèn-
cia municipal El Lledoner, per haver apujat les tarifes sense l’autorització de l’Ajuntament. Durant la primavera passada, el Consistori 
va saber que les famílies havien patit un increment de les tarifes amb caràcter retroactiu des del gener. Tot seguit, el mateix Consis-
tori va comunicar a la direcció de L’Onada Serveis que l’augment de tarifes citat no era legal, i se’ls va convidar a seguir els passos 
oportuns, previ retorn de les quantitats cobrades prèviament. Davant la negativa de l’empresa, l’Ajuntament va iniciar un expedient 
per tal d’estudiar el possible incompliment en el cobrament de tarifes; d’aquest es va poder concloure que l’empresa havia cobrat 
als residents de forma indeguda un total de 87.099,42€ entre gener i agost d’enguany, una mitjana de 276,51€ mensuals 
per a cada resident cada mes. Per aquest motiu s’insta a l’empresa a retornar aquest import a les persones residents, afegit a una 
penalització pel cobrament de tarifes indegudes. 

Una part de l’import en qüestió ja ha estat retornat, però encara queda el dubte de si L’Onada Serveis va realitzar altres cobraments 
indeguts a les persones usuàries des que es fa càrrec de la gestió de la residència. Durant el Ple Municipal del dia 9 de desembre, 
les intervencions del regidor Batanés referents a l’afer de la residència municipal van ser a parer nostre sorprenents i desafortu-
nades. Va demanar que no se sancionés L’Onada Serveis i que no se li exigís el retorn dels 87.099,42€ cobrats indegudament als 
residents. Va mentir dient que l’empresa podia apujar legalment les tarifes sense l’autorització de l’Ajuntament; que aquesta havia 
demanat al Consistori més d’una vegada l’autorització per apujar-les abans de fer-ho; o que l’augment tarifari només havia suposat 
a les persones usuàries pagar mensualment uns 60 € de més, quan en realitat la mitjana dels imports mensuals que aquestes per-
sones van pagar era de més és 276,51 €. 

Des d’ERC pensem que les intervencions esmentades són les que s’esperaria d’un soci de l’empresa L’Onada Serveis amb pocs 
escrúpols, i no les pròpies d’un servidor públic defensor dels drets de la ciutadania a qui diu representar.

El pressupost municipal creix un 9,5% fins als 12,63 milions

El subministrament de l’aigua potable
A Sant Fruitós la inversió real en manteniment i renovació de la xarxa hidràulica, 
cada any era més baixa i la planificació es feia d’un any per l’altre, sense tenir una 
visió clara de quina era la situació global del nostre municipi en el present i sense 
tenir en compte com era previsible que fos en el futur.

Per això el 2020 l’equip de govern municipal va decidir tirar endavant un ambiciós
estudi que havia d’analitzar la situació del subministrament d’aigua al nostre
poble i també marcar les línies mestres per garantir-ne un bon funcionament en 
el futur. Així sabem que és urgent renovar el 35% de les conduccions d’aigua, 
perquè si no es fa els propers anys tindrem el 70% de la xarxa en mal estat. També 
sabem que s’ha de renovar la planta potabilitzadora principal, doncs ja fa temps 
que s’arrosseguen problemes de pressió i poc cabal i amb els nous estandards de 
qualitat.

Tot plegat ha fet veure que cal invertir uns 16,8 milions d’euros en els pròxims 
anys. Dit d’una altra manera, necessitem passar dels actuals 150.000€ de despesa 
anual als 518.000€ en manteniment de la xarxa. Nomes d’aquesta manera podrem 
continuar tenint un servei de qualitat i ben planificat per a la ciutadania del municipi.

Ordenances Fiscals

Així doncs, per responsabilitat i en un 
exercici de contenció i d’esforç econòmic, 
calia congelar totes les taxes munici-
pals.
D’aquesta manera el 2022 es mantenen 
sense pujades les taxes de: l’IBI , l’impost 
d’activitats Econòmiques, de Vehicles, 
d’Obres i de Residus, per contribuir a 
la recuperació econòmica de famílies i 
empreses.

En defensa de les famílies i del model de residència pública

Algunes de les inversions que seran possibes amb el nou pressupost aquest 2022

Projecte nova pista esportiva | Imatges virtuals de del futur projecte al costat de la llar d’infants.

Nou projecte Casal d’Entitats | Imatges virtuals de la façana i interior.Nous contenidors | Imatge de 
referència


