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Benvolgut veí/veïn@

Et presento el Programa Electoral amb el qual el Partit de Les Urbanitzacions de Sant 
Antoni de Vilamajor (PUSA) concorrerà a les Eleccions Municipals del proper dia 22 
de maig de 2011. Un Programa que no neix de cap fórmula màgica, sinó de viure com 
tu el dia a dia del nostre municipi, de preocupar-nos per les carències que hi han i de la 
nostra convicció que es poden resoldre. Un programa en constant evolució que s’anirà 
ampliant en funció de les demandes veïnals que plantegeu al llarg de la legislatura.

El nostre aval som la gent que el formem, persones que som, en la seva totalitat, veïns 
del municipi, gent normal, amb feines normals, amb famílies normals i problemes 
normals. En definitiva, gent com tu.

Estàs davant d’un programa que reflecteix les necessitats de les urbanitzacions i del 
municipi. Un lloc on impulsar la integració de tot el territori i els ciutadans, el seu 
desenvolupament econòmic, creant més i millors serveis. Duent a terme un creixement 
sostenible, incidint en temes com la seguretat, la mobilitat, el medi ambient, etc., es pot 
obtenir més altes quotes de qualitat de vida, es pot aconseguir que Sant Antoni deixi de 
ser un poble dividit entre un nucli urbà i les seves urbanitzacions. I que el teu 
Ajuntament no sigui tan sols un gestor de temes administratius , si no un veritable agent 
integrador entre tots els veïns.

Això és el que l’oferim. Un conjunt de propostes, compromisos i idees que intentarem 
fer realitat si tenim el teu suport. Un programa on les Urbanitzacions son la prioritat. 

Et convidem a que passegis per les seves pàgines i el facis teu.

Les solucions de Sant Antoni i les seves Urbanitzacions estan ara a les teves mans. 

Vols.?, pots.

.



Obres i Serveis.

1º Establir un full de ruta per tal que la propera legislatura els serveis públics que 
actualment presten les Juntes de Propietaris de les urbanitzacions ( enllumenat, 
subministrament d’aigua, clavegueram, manteniment i conservació de zones 
comunes, etz ) siguin assumits de manera progressiva per l’ ajuntament.

L’ objectiu que ha d’ impulsar l’ actuació del PUSA no ha de ser altre que aconseguir  
que les urbanitzacions siguin recepcionades per l’ Ajuntament de manera raonable.
Que vol dir ser recepcionats?. Actualment les urbanitzacions no recepcionades son les  
que mitjançant les seves Juntes de Propietaris ( comunitat de veïns ) es fan càrrec de 
totes les obres i serveis que es presten a les urbanitzacions; com per exemple l’  
enllumenat, clavegueram, deixalles, subministrament aigua, asfaltat, voreres i el  
manteniment d’espais comuns. La recepció implica que sigui l’ Ajuntament qui es faci  
càrrec d’ aquestes tasques. Passant de ser de titularitat privada a  municipal.
Volem trobar fórmules imaginatives  per tal que el cost de la recepció es faci amb uns 
costos raonables per als veïns, i per tant entenem que hem de fixar un full de ruta per  
tal d’ assolir la recepció de les urbanitzacions, i que ha de passar per:

• Estudi i projecte per part de l’ ajuntament de l’ estat de les diverses  
urbanitzacions per tal de poder complir els criteris necessaris per poder ser  
recepcionades.

• Seguiment i suport  tècnic per part de l’ Ajuntament en tot el procés d’ execució  
de les obres.

Recepcionar les urbanitzacions no es gens fàcil, i portarà força temps, ja que calen 
moltes obres i millores d’ importància, però entenem que l’ Ajuntament ens ha d’  
ajudar a aconseguir-ho.

Actualment, l’ Ajuntament de Sant Antoni destina un 2,4% del seu pressupost a  
subvencionar les Juntes de Propietaris de les Urbanitzacions. PUSA entén que, tenint  
en compte que a Les Pungoles i Alfou hi viu el 35% de la població, no sembla 
raonable destinar tan minsos recursos per a gestionar tants serveis i obres.
En conseqüència, proposarem un augment substancial de les subvencions a les  
urbanitzacions atenent al nombre de veïns que hi habiten. Recursos que podran ser  
utilitzats per tal de fer les millores necessàries i d’ adequar les instal·lacions de les 
urbanitzacions a fi de ser recepcionades.

 



2º Garantir que les infraestructures i serveis de les urbanitzacions de Can Vila i 
Can Miret, que son competència actualment de l’ Ajuntament de Sant Antoni, es 
prestin de manera adequada, destinant els recursos necessaris i amb regularitat.

Can Vila i Can Miret son urbanitzacions ja recepcionades pel Ajuntament, de manera 
que els serveis de manteniment i infraestructures de la urbanització corren a càrrec d’  
aquest. No sempre recepcionar es garantia de bons serveis. En molts casos l’  
ajuntament ha assumit la gestió dels serveis públics que després ha executat de manera 
in satisfactòria o simplement no l’ ha prestada d’ acord amb les condicions acordades.  
Un exemple d’ això, és el servei de recollida d’escombraries , el de reciclatge, o el  
manteniment de les voreres dels carrers, on sovint hi creixen herbes i matolls o s’hi  
acumulen deixalles de tot tipus. És per aquest motiu que entenem que hem d’ estar  
atents al compliment dels compromisos adoptats en aquesta parcel·la per part de l’  
ajuntament, fiscalitzant la gestió dels serveis de la seva competència.

3º Utilitzar les brigades d’ obres de l’ ajuntament per a la realització d’ obres a les 
urbanitzacions a canvi d’ una taxa o preu públic.

Sovint, les Juntes de Propietaris han de contractar personal per tal de poder fer les  
obres de manteniment i conservació dels espais comuns. Naturalment, això comporta 
unes despeses en salaris i impostos que resten la seva capacitat pressupostaria. 
Quan es tracta d’ obres importants, on l’ execució d’ aquestes es dilata en el temps per 
manca de recursos econòmics, els treballadors contractats per les Juntes de Propietaris 
suposen una càrrega afegida que grava encara més l’ execució de les obres 
projectades. La possibilitat d’ utilitzar els treballadors municipals per tal de fer tasques 
de manteniment o obres de millora dins les urbanitzacions a canvi d’un preu públic o 
taxa permetria a Les Juntes de Propietaris un estalvi econòmic important, destinant 
aquest recursos a les finalitats més necessàries que les urbanitzacions tenen.



Medi Ambient.

3º Millorar el sistema de recollida i reciclatge de deixalles a les urbanitzacions. 
Fent-los més accessibles als veïns i mantenint-los en espais degudament 
condicionats.

Actualment el reciclatge del cartró, paper, vidre i plàstic el fem els veïns de les 
urbanitzacions amb els nostres propis medis. Sovint hem d’ agafar el cotxe com a 
manera d’ arribar al més proper lloc de recollida selectiva. Considerem que el sentit de 
sostenibilitat ecològica no passa per fer servir el cotxe per tal de complir amb el deure 
de reciclar.
Calen doncs, més contenidors i més propers, calen tanques que encerclin i delimitin les 
zones destinades a deixalles. I si fos necessari, càmeres de vídeo per dissuadir  
possibles   conductes incíviques.

4º Complirem amb els compromisos que l’ Ajuntament va assumir, amb la 
plataforma Stop Kàrting i l’ Ajuntament de Cardedeu, quan es van comprometre 
a adherir-se al recurs Contenciós Administratiu interposat contra l’ establiment 
del Circuit Internacional de Llinars. 

Com a veïns, també, de Sant Julià d’ Alfou esperàvem que l’ Ajuntament fes honor a la  
paraula donada i  s’adheris al recurs Contenciós Administratiu presentat per l’  
ajuntament de Cardedeu contra el circuit internacional de Karts de Llinars. Malgrat 
haver acordat el Ple Municipal l’ esmentada actuació, a dates d’ ara, res s’ ha fet en 
aquest sentit.
Entenem des de PUSA que el nostre Ajuntament ha volgut acontentar tothom, tant els  
detractors del circuit com els seus defensors, de manera que a la gent d’ Alfou se’ns diu 
que  s’oposaran al circuit amb tots els mitjans legals disponibles, mentre que els fets  
mostren clarament el contrari.
PUSA està adherit a la Plataforma Stop Kàrting i per tant volem manifestar de manera 
clara la nostra oposició a l’ esmentat circuit. Entenem que una instal·lació d’ aquestes  
característiques, amb una superfície de 140.000 metres quadrats construïts i a poc més 
d’ un kilòmetre de la nostra urbanització no pot de cap manera ser beneficiós per als  
veïns d’ Alfou. 

Acta de la sessió del Ple del dia 
29/07/2010



5º Elaborar un Pla d’ Emergències per a les urbanitzacions que no el tinguin en 
vigor.

Segons la LLEI 5/2003, de 22 d' abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
( DOGC núm. 3879, 08.05.2003 ), totes les urbanitzacions han d’ estar dotades  
d’ un pla integral contra incendis i emergències. Actualment ni Alfou, ni Les  
Pungoles en tenen.

Ja no es tracta només d’una qüestió legal, si no d’una mínima seguretat.

6º Compliment de la Llei contra incendis forestals.

La normativa actual obliga als propietaris de les parcel·les a tenir-les en unes  
condicions determinades per tal d’ evitar els riscos d’ incendi i de propagació dels 
danys a les parcel·les veïnes. Tanmateix, la normativa de medi ambient ( ordenança 
municipal de neteja i regulació dels residus a la via pública, art 34) obliga també a 
mantenir-les en un bon estat de salubritat i conservació.
L’ Ajuntament ha d’ actuar com a garant del compliment de la normativa vigent en  
aquest tema.

7º Enllumenat més econòmic i sostenible .

Continuar amb els canvi de les bombetes a tots els fanals del poble i de les 
urbanitzacions. Afavorir amb incentius, la seva substitució en totes les urbanitzacions 
on encara no hagin estat realitzades.
Instal·lació de Reductors de Flux a tot el poble. El Reductor de flux permet regular la 
tensió de tota la línea de subministrament de les làmpades.

8º Control de soroll als carrers.

Sovint, pels carrers de les nostres urbanitzacions passen motos altes velocitats i en la  
majoria dels casos amb tubs d’ escapament lliures, de manera que el soroll que 
produeixen al passar es ensordidor. Impulsarem una campanya amb la policia local de 
Sant Antoni per tal de radicar aquestes conductes.



Ajuntament.

5º Millorar les relacions amb les Associacions i Entitats del poble, i amb els 
Ajuntaments veïns, especialment amb Sant Pere on tres de les quatre 
Urbanitzacions de Sant Antoni  hi tenen parcel·les.

Les Associacions de veïns, Juntes de Propietaris de les urbanitzacions, Entitats , etc  
han de tenir en l’ Ajuntament un interlocutor de referència. El teixit social del nostre 
poble sovint ve representat per aquests col·lectius, per tant han de ser escoltats i  
tingudes en compte les seves opinions. Entenem que regularment, l’ Alcalde s’ haurà de 
reunir amb els representats de les dites associacions per tal d’ escoltar les seves  
demandes i queixes.

Les relacions actuals entre els ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni no passen pel  
seu millor moment. No fa gaire temps hem pogut llegir un intercanvi de retrets entre els  
alcaldes d’ aquest dos municipis en els  diaris. PUSA entén que aquesta no és la millor  
fórmula per tal de resoldre els problemes comuns que tenim pendents de solucionar.  
Aviat s’ iniciaran les obres del nou institut, que donarà servei als nens d’ ambdós 
municipis i no sembla que l’ enfrontament sigui la millor manera de gestionar el seu 
futur.
D’ altra banda haurem d’ arribar a pactes i acords si volem resoldre el problema dels  
accessos a Can Vila per La Farinera.
En conseqüència intentarem millorar la comunicació i les relacions inter-municipals.

6º Crear un interlocutor específic dins l’ Ajuntament  amb l’ objectiu d’ assessorar 
les Juntes de Propietaris de les Urbanitzacions  en tots aquells aspectes tècnics que 
demandin, actuant com a nexe d’ unió entre els representants dels veïns i l’ 
Ajuntament.

Actualment, les Juntes de Propietaris i Associacions de veïns estan formades per 
persones que de manera desinteressada ofereixen el seu temps i coneixements en favor 
de tots els veïns. En molts cassos tracten temes de complexitat notable que s’escapen a 
les seves possibilitats, fent molt difícil la presa de decisions davant temes força 
complicats. Des de el PUSA entenem que l’ ajuntament ha d’ assessorar aquestes  
persones en tots els temes urbanístics, mediambientals, tècnics i jurídics que precisin  
per tal de facilitar-los les decisions que hagin de prendre.
L’ esmentat Interlocutor recolliria i donaria curs a totes les demandes d’ informació i  
assessorament que des de les Juntes i Associacions de veïns es fessin per a resoldre 
temes relacionats amb la gestió diària de les urbanitzacions.



També creiem que el creixent volum dels pressupostos de les Juntes de Propietaris  
precisa d’ alguna mena de fiscalització i control. En aquest sentit, volem que els  
comptes de les urbanitzacions siguin auditats per els serveis comptables de l’  
Ajuntament.
Per últim, l’ ajuntament ha de destinar  una mínima dotació econòmica per tal de fer  
front a les inversions urgents que les Juntes no puguin assumir per a elles mateixes i  
que no permetin retardar-se en el temps.

7º Descentralitzar serveis i activitats que actualment presta l’ Ajuntament dins el 
nucli urbà cap els locals socials o instal·lacions esportives radicades a les 
Urbanitzacions , per tal de treure’n profit.

Can Miret, Alfou i Les Pungoles tenen instal·lacions esportives i socio-culturals dins els  
seus límits geogràfics. Entenem que aquestes instal·lacions estan actualment infra- 
utilitzades i en conseqüència el seu manteniment i conservació queda en entredit.
Des de el PUSA proposem que l’ Ajuntament descentralitzi algunes activitats culturals,  
esportives, formatives, i lúdiques  cap aquestes instal·lacions, periòdicament  i amb 
coordinació amb les que es facin al poble, de manera que es faci un ús intensiu de les  
mateixes.

Creiem que caldria fer un calendari d’ activitats al web de l’ Ajuntament on els veïns,  
de manera senzilla, poguessin accedir al ventall d’ activitats programades tant al poble 
com a les urbanitzacions; evitant que es creïn activitats idèntiques dins i fora del nucli  
urbà, per tal de facilitar la interrelació entre els  veïns del poble i els de les  
urbanitzacions.

Ben aviat l’oficina d’ Alfou serà traslladada al nou edifici de La Rectoria. Aquest  
edifici de tres plantes permetrà desenvolupar molts d’ aquest projectes, a més de servir  
com a seu social i oficina de la Junta de Propietaris.
Fa temps, quan el projecte de la Rectoria era encara una mera idea, la Junta d’Alfou 
va elaborar un pla d’ utilitats per tal de dotar el nou edifici de serveis i activitats 
diverses, (ludoteca, sala de home cinema, casal d’ avis, etz) però per a que aquest  
projecte sigui finalment una realitat caldran dues coses: La primera, que els veïns 
vegin la Rectoria com una oportunitat de fer poble, i la segona, que l’ ajuntament posi  
els mitjans necessaris per poder dur-les a terme ( material, professionals,etz). El PUSA 
tractarà que el projecte de La Rectoria no acabi sent sols un projecte, i si en canvi una 
realitat.

8º Joventut.

Sovint els nens d’ entre 12 i 18 anys no tenen un ventall d’ activitats pròpies per fer  
dins les urbanitzacions. En molts casos l’ absència d’ propostes de lleure i locals de 
trobada fan que el carrers de les nostres urbanitzacions es converteixin en llocs de 
reunió improvisats . La creació d’ un espai on els nois d’ aquestes edats es poguessin 
reunir i fer activitats permetria tenir un cert control dels adolescents i els oferiria un 
lloc de trobada i esbarjo. Pensem que caldria estudiar la creació de la figura d’ un 
dinamitzador de la joventut que tractés d’ organitzar activitats específiques per a ells.



9º Participació ciutadana.

1º Creació d’uns pressupostos participatius. Entenem que els ciutadans han de tenir  
veu a l’ hora de decidir quines millores, obres o serveis demanden en cada moment. A 
tal efecte, l’ ajuntament promouria consultes i enquestes per saber l’ opinió dels veïns.

2º Creació d’un espai propi i específic per a les notícies, tràmits i informacions pròpies  
de les urbanitzacions ( història, plànols, obres previstes…) dins el web de l’  
Ajuntament.

3º Engegar un programa anomenat “ulls de la ciutat”, pel qual tots els funcionaris  
municipals tindran com a tasca afegida la de ser els ulls del poble per tal de posar de 
manifest les mancances observades en els serveis i instal·lacions municipals.

4º Permetre gestionar i resoldre tràmits administratiu via Internet. Establir a tots els  
edificis públics accés wifi gratuït per a tots els veïns.

5º Crear  un Consell del Poble on els membres de les associacions i entitats del poble 
estiguessin representades. L’ esmentat Consell seria un òrgan consultiu al que l’  
Ajuntament demanaria opinió sobre determinades propostes i decisions municipals que 
afectessin al territori. 



Mobilitat/ Urbanisme.

10º Millorar els accessos des d’el poble a les diferents Urbanitzacions del municipi 
per permetre una connexió segura i ràpida entre ambdues. 

Actualment, la carretera que uneix les urbanitzacions de Can Miret, Les Pungoles i  
Alfou és una carretera estreta, mal pavimentada i perillosa. Malgrat ser una carretera 
força transitada, no ha estat objecte de millores de cap mena en els darrers anys.
Tenim una carretera rural plena de sots, amb pegats de ciment, corbes perilloses i amb 
un asfalt en mol mal estat. Sovint quan plou o gela s’ hi formen bassals d’ aigua i gel  
que fan la conducció encara més precària. Tenint en compte que durant les hores de 
màxima utilització ( coincidint amb els horaris escolars ), el nombre de veïns que hi  
transiten és important, caldria fer una millora urgent de  l’ esmentada via.
D’ altra banda, una carretera en condicions permetria posar un límit de velocitat més 
adient a la realitat, no fent de la seguretat, una eina recaptatòria.
No entenem que el POUM de Vilamajor no hagi previst cap actuació sobre aquesta via 
( Camí d’ Alfou que conecta les urbanitzacions de l’ oest de Sant Antoni amb el poble 
per el carrer Freixeneda ).

Des de fa temps, l’ associació La Pinya ( veïns de Can Vila ) ha anat demanant que es  
resolgui el problema d’ accés a la urbanització pel camí d’ en Puig ( La Farinera ).  
Tenint en compte el volum de trànsit que circula per aquesta via, es fa necessari  
eixamplar-la encara que sigui una solució temporal esperant que el nou POUM (Pla d’  
Ordenació Urbana Municipal )resolgui de manera definitiva el problema.
Entenem des de el PUSA que tractant-se d’ un obra important que afecta tan als  
municipis de Sant Pere com de  Sant Antoni, el seu finançament ha de tenir en compte 
aquesta peculiaritat.



11ª  Obrir un cop al mes i per unes hores la carretera rural d’ Alfou a Sant Antoni 
al ús exclusiu del vianants. 

Sovint aquesta carretera es una via de pas per a ciclistes, corredors, veïns que 
passegen amb gossos i inclús grups de genets a cavall. Tenint com tenim la carretera 
de Llinars a Sant Antoni, podríem un cop al mes, restringir per unes hores el trànsit  
rodat en benefici de tots els vianants.
 

Seguretat.

12º Millorar la seguretat a les urbanitzacions i impulsar l’ actuació de la policia 
local per tal que d’ ofici faci les denúncies corresponents contra els propietaris que 
mantinguin en estat d’ abandonament les seves parcel·les.

Entre les funcions de la policia local esta la de  vigilar el compliment de les ordenances  
municipals i de l’ordenament jurídic vigent. Tots sabem que degut a l’ extensió del  
territori és complicat portar a terme una vigilància efectiva de tota la zona, però no és  
menys cert que el punt més feble en matèria de seguretat es troba a les urbanitzacions,  
on la manca de il·luminació i l’ aïllament dels habitatges fan més fàcil la comissió del  
delicte.
S’han de racionalitzar els recursos que tenim, atenent amb més mitjans les zones del  
territori més desprotegides.
D’ altra banda, la policia local, amb la col·laboració dels tècnics en medi ambient de l’  
ajuntament haurien d’ actuar d’ ofici davant l’ estat d’ abandonament  en que moltes  
parcel·les deshabitades es troben.

Puntejat posible via d’ accés a Can 
Vila



Educació.

12º L’ escola Joan Casas i la seva Ampa mereixen tenir un recolzament sincer per 
part de l’ ajuntament. No pot ser que el principal obstacle als projectes de l’ escola 
vingui del nostre consistori.

La nova Ampa del Ceip Joan Casas va ser elegida ara fa quasi dos anys, des d’ 
aleshores, les relacions entre l’ associació de pares i l’ ajuntament s’ han anat  
deteriorant de manera constant i permanent. L’actuació de l’ ajuntament ha estat més 
un obstacle que no una sincera ajuda en les demandes dels pares. Una  postura 
conjunta davant el Consell Escolar permetria obtenir millores per a l’ escola com per  
exemple la tan demandada instal·lació dels aires condicionats per al menjador, o els 
tendals per al pati. La qual cosa no s’ha produït fins ara.
Tampoc l’ ajuntament ha estat sensible a les dificultats de l’ Ampa per fer front a les  
subvencions per a les beques de menjador, de manera que ja no va avançar la de l’ any 
2010, creant-los una situació financera difícil. 
L’Ajuntament ha de ser un aliat i col·laborador preponderant de l’ Ampa, no un 
enemic. Així ho entenem dins el PUSA.

13º Adequar el servei de bus que presta l’ empresa Sagalés a l’horari escolar per 
tal de fer més eficient i rendible el servei.

Actualment hi ha un desfasa entre els hores d’ arribada i sortida del servei de bus a 
Sant Antoni en relació als horaris d’ entrada i sortida de l’ escola. S’ha de harmonitzar  
el servei amb els horaris de tren i de l’ escola per tal que aquest servei sigui realment  
aprofitat i rendible.


