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L’Ajuntament es trallada un
dia a la setmana a Alfou
L’equip de govern executa una de les reivindicacions històriques del
PUSA i els dissabtes la Rectoria es converteix en les oficines municipals

D
es d’aquest mes
de setembre, i
els dissabtes al

matí entre 9 i 14 hores,
les oficines municipals
de l’Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor es
traslladen a la Rectoria

de Sant Julià d’Alfou.
D’aquesta manera,
qualsevol tràmit ad-
minstratiu que hagin de
realitzar els vilatans i
vilatanes amb el consis-
tori, en aquest horari,
s’haurà de fer a les ins-
tal·lacions de la urba-
nització. Amb aquesta
mesura, s’executa una
de les reivindicacions
històriques del PUSA,
que reclamava l’acosta-
ment de l’Ajuntament a
les urbanitzacions. La
resta de dies de la set-
mana, les oficines mu-
nicipals seguiran a Can

Perpunter, amb l’horari
de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores, i di-
marts i dijous, també a
la tarda (de 16 a 19
hores).

Però votar, encara no
En els darrers mesos
hem hagut de votar di-
ferents vegades, i la-
mentablement pot ser
que aquest any, encara
ho haguem de tornar a
fer un altre cop. En ses-
sió de ple municipal, i
després que des del
PUSA ho reclaméssim
vàries vegades, l’any
passat l’equip de go-
vern va assegurar pú-
blicament que pel 2016
ja podríem votar a les
urbanitzacions, on es
traslladaria el col·legi
electoral pels vilatans i
vilatanes de les urbani-
tacions. De moment,
però, aquest fet encara
no s’ha produït. Per sort
per l’equip de govern,
l’atzar o, més aviat, les
males praxis de la polí-
tica espanyola poden
donar-los una nova

oportunitat per poder
complir la seva paraula.
Veurem si això passa.
Sigui com sigui, i tor-
nant a l’obertura de les
oficines municipals a la
Rectoria de Sant Julià

d’Alfou, considerem des
del PUSA que és una
excel·lent notícia i que
demostra que la sensi-
bilitat envers les urba-
nitzacions està
començant a canviar.

L’horari a la 
Rectoria d’Alfou
és dissabtes 
de 9 a 14 hores

Reivindicació a les xarxes socials

T
’ant el PDC (l’antiga Convergència Democrà-
tica de Catalunya), com ERC no van trigar
massa a fer-se seva aquesta iniciativa i així

ho van reivindcar a les seves respectives xarxes
socials, fent-se fotografies davant les noves ofici-
nes municipals. Malgrat que tots sabem quin par-
tit és el veritable impulsor d’aquesta iniciativa,
celebrem que els dos equips que actualment for-
men l’equip de govern vulguin escenificar aquest
acostament a les urbanitzacions.



Jesús Sans, nou regidor de PUSA

A
principis d’aquest
any, el ja ex-regi-
dor de PUSA Is-

rael Sugranyes va
presentar la seva dimis-
sió irrevocable com a
regidor de l’Ajuntament
de Sant Antoni. El
motiu, segons va expli-
car Sugranyes en la
seva carta de renúncia,
va ser la la disconformi-
tat amb la gestió de
l’equip de govern i la
relació que mantenen
amb l’oposició: “Horaris
de plens impossibles,
ús partidista dels mit-

jans de l’Ajuntament,
polítiques dirigides, fer
de la participació i la
transparència un mer
joc retòric de paraules
buides, han acabat per

frustar-me  i m’ha om-
plert d’impotència”, va
indicar.
El relleu el va agafar
Jesús Sans, que des del
mes de març és el nou
regidor de PUSA, acom-
panyant en aquesta
tasca a Ferran Calvera i
Jordi Sibina. Sans,
membre a la vegada de
l’ANC, espera poder
contribuir amb la seva
tasca “a la millora de
SAV i a la col·laboració

cada vegada més gran
entre govern i oposició”.
Sans va fer públic el
seu tarannà conciliador
en la seva presa de
possessió del nou cà-
rrec. El passat 17 de
setembre, Sans va re-
presentar el partit en
l’acte d’homenatge a
Ricard Pujolràs i Cot,
celebrat a l’Ajuntament,
dins els actes del 25è
aniversari de l’Associa-
ció Art i Cultura.

Relleu al partit després de la dimissió de Sugranyes

Hem d’estar orgullosos... PUSA ha complert

D
esprés de sis
anys de l'inici del
projecte PUSA i

fent retrospectiva des
de la distáncia d'un ex-
regidor, puc afirmar or-
gullós que PUSA ha
complert el que es va
plantejar amb escreix i
sense retrets. Tot i les
crítiques injustes o rao-
nades, els contrincants
polítics i associatius, les
traicions i decepcions
rebudes, el petit partit
de les urbanitzacions
que vam crear i liderar

ha assolit els objectius
principals entre molts
d'altres. Encara que al-
guns i algunes no es
vulguin enrecordar des
del petit partit de les
urbanitzacions vam
reimpulsar la AAVV de
Les Pungoles amb un
tió i diverses reunions
posteriors; també es va
aconseguir estar més
informats, senyalitzats i
reconeguts pel nucli;
s'han augmentat les in-
versions a les urbanit-
zacions, es va millorar
els vestuaris i la gestió
de la piscina, es va co-

rregir la recollida de re-
sidus i la seguretat en
general; hem avançat
cap una recepció sense
cost pels veïns; vam in-
tervenir en favor dels
veïns per evitar ante-
nes i moltes altres
coses que els demés
partits i els seus aliats
voldrien amagar, però
que els que ens heu se-
guit des d'un principi
saben que és merit dels
que no hem deixat de
picar pedra des del
PUSA gràcies al recol-
zament i acompanya-
ment dels votants. 

I que diguin el que vul-
guin els altres per
guanyar vots, però
sense el PUSA, les ur-
banitzacions seguirien
sent cegues, sordes i
mudes, deteriorant-se i
degradant-se dia a dia,
només i per haver evi-
tat això el projecte
PUSA pot estar orgullós
de la feina feta des del
primer respir, sense
rastre de corrupció i
amb els efectius dei-
xant pas si no podien
estar al 100%. 
Sempre endevant pu-
saires!!

Israel Sugranyes

Ex-regidor de PUSA

El nou representant de les urbanitzacions va prendre
possessió del càrrec el passat mes de març

Sans destaca pel
seu tarannà 
conciliador i és
membre de l’ANC

OPINIÓ

Jesús Sans (esquerra( i Israel Sugranyes (dreta)

Moció per evitar
l’ús d’herbicídes
tòxics

E
n el ple del passat
mes de maig,
PUSA va presentar

una moció per evitar l’ús
del Glifosat al nostre
municipi. El glifosat és
un herbicida potencial-
ment cancerigen. El seu
ús està vetat a diversos
municipis entre els que
destaquen grans ciutats
com Barcelona, Sara-
gossa o Madrid. Va ser
decretat per l’Organitza-
ció Mundial de la Salut
(OMS) com a probable-
ment cancerigen per als
humans. El regidor Pep
Guardi va afirmar que no
es feia servir i PUSA va
retirar la moció. Per sor-
presa nostra, i en una
nota a la pàgina web
municipal publicada pocs
dies després, l’Ajunta-
ment anunciava una
nova campanya de fumi-
gació i adjuntava la fitxa
del producte Touchdown
(format majoritàriament
per Glifosat). En el se-
güent ple, PUSA va tor-
nar a presentar la moció
i tots els partits hi van
votar favorablement.



Paguem més IBI, doncs
volem més inversions

S
egons les dades
que hem pogut ob-
tenir, des de 2013

a 2015, la recaptació a
Alfou i Les Pungoles en
concepte d’ impostos de
Bens Immobles ha aug-
mentat un 28%, mentre
que la subvenció s’ ha in-
crementat un 15 i un
20% respectivament.
Això ha estat degut a la
revalorització del valor
cadastral de gran part
dels immobles. En
aquesta línia, PUSA va

realitzar un prec a l’equip
de govern en plen muni-
cipal. Aquest prec pretén
adequar les subvencions
que reben les urbanitza-
cions no recepcionades a
l’increment de la recapta-
ció.
Si bé la recepció de les
urbanitzacions sembla
cada vegada més pro-
pera, mentre això no
passi esperem que
aquesta particular ba-
lança fiscal es vagi
equil·librant.

Gran tasca de FestAlfou i
l’AAVV de Les Pungoles

L
a vida social de les
nostres urbanitza-
cions és cada ve-

gada més animada,
gràcies a l’excel·lent
tasca de FestAlfou i de
l’Associació de Veïns de
Les Pungoles. Ambdues
entitats s’han mostrat
molt actives i han orga-
nitzat molts i variats
actes festius, culturals i
socials amb una gran
participació dels veïns i
veïnes tant de Sant Julià
d’Alfou com de Les Pun-

goles. Entre aquests
actes, destaquen el car-
nestoles, les festes ma-
jors de les
urbanitzacions, sessions
de cinema, festes de
Sant Joan, participació
en actes nadalencs...
Des del PUSA encorat-
gem als organitzadors a
seguir en aquesta línia
de treball i ens posem a
la seva disposició per a
que aquesta excel·lent
tasca es mantingui viva
molt temps.

PUSA continua treballant per millorar
la seguretat a les urbanitzacions

D
es del 2011, el
nostre partit ha
anat recollint les

inquietuds dels veïns
pel tema de la manca
de seguretat als carrers
de les urbanitzacions de
Sant Antoni de Vilama-
jor. Ja al Ple municipal
del 29 de setembre de
2011 vàrem demanar la
instal·lació de càmeres

de video igilància a les
urbanitzacions. 
Posteriorment a mesura
que el problema persis-
tia, vàrem fer nombro-
ses preguntes als
diferents  regidors de
governació responsa-
bles de la seguretat per
tal de conscienciar del
problema a l’ equip de
govern. 

Al gener del 2014 un
cop més fèiem un prec
en aquest sentit i al ple
de març presentàvem
la segona moció sobre
la manca de seguretat a
les urbanitzacions. Al
mateix temps vàrem fer
xerrades a les urbanit-
zacions tractant el pro-
blema entre els veïns i
veïnes, el passat 15 de
gener d’enguany, una
assemblea en la qual no
va acudir cap represen-
tant de l’equip de go-
vern. Unes setmanes
abans, al desembre de
2015 es va celebrar a
instància nostra un Ple
extraordinari on propo-
sàvem 25 mesures per
millorar la seguretat,
Entre aquestes, figu-
rava la instal·lació de
càmeres de vigilància i
lectores de matrícules.
Al mes de febrer l’Ajun-
tament feia una reunió
a la rectoria d’ Alfou i
desestimava totes les
nostres  propostes. 

Al mes d’abril, els re-
presentants de PUSA es
van reunir amb dues
empreses de seguretat
privada i veïns d’ alfou
per buscar solucions i
fer-les arribar a l’ equip
de govern. Finalment,
els fets, la pressió dels
veïns i veïnes, i la nos-
tra denúncia als diaris i
a les xarxes socials van
fer canviar d’opinió a
l’Ajuntament que en la
darrera Junta de Veïns
d’Alfou del dia 22 d’abril
ho feia públic. Al darrer

Ple de març ens confir-
maven que l’Ajunta-
ment posaria càmeres
de vídeo vigilància a
totes les urbanitzacions
i que el cost correria in-
tegrament a càrrec de
l’Ajuntament. 
Un cop més, la insistèn-
cia dels veïns canalit-
zada per mitjà del
nostre partit, donava
els fruits desitjats. Està
previst que el projecte
sigui una realitat abans
que acabi l’any. Ho se-
guirem de ben a prop.

Lamentable estat dels columpis del parc del sud de les Pun-
goles. Esperem que l’Ajuntament prengui mesures, i els vàn-
dals evitin aquests actes tan lamentables.

A final d’any, ja s’hauran instal·lat les càmeres de videovigilància a les urbanitzacions

L’Ajuntament 
assumirà el cost
d’instal·lació de
càmeres

FOTONOTÍCIA



http://www.pusa.cat 

@pusa_s_antoni jesus.sans@gmail.com

ferran.calvera@pusa.cat

jordi.sibina@gmail.com

M’AGRADA NO M’AGRADA

- Que s’hagi creat una comissió per vet-
llar per unes condicions avantatjoses
per la recepció de les urbanitzacions.

- El projecte VilaVeu. Una iniciativa pe-
riodísitca de Vilamajor, amb una primera
publicació molt interessant.

-Que els xats de les urbanitzacions que
va crear PUSA resultin necessaris i útils
pels veïns i veïnes.

- Que encara no es pugui votar a les ur-
banitzacions malgrat l’equip de govern
va assegurar que al 2016 es podria.

- Com es va fer la remodelació del Parc
de Can Sauleda (arbres italians) i els
múltiples defectes que amaga.

- Que en la darrera Festa Major, una ve-
gada més, només es va celebrar un acte
a les urbanitzacions (tenis a Can Miret)

La recepció de Les Pungoles, a tocar

A
l programa electo-
ral del PUSA del
2011 el punt nú-

mero 1 parlava de la re-
cepció de les
urbanitzacions com a
prioritat. Hem treballat
des de llavors per fer
possible aquesta realitat.
Ja a les eleccions munici-
pals del 2015 el pro-
grama electoral de
Convergència recollia fer
un referèndum a Alfou
plantejant la recepció, i al
d’ERC es parlava de re-
cepcionar les urbanitza-
cions durant el mandat
2015-2019. Les propos-
tes del PUSA, doncs, ha-
vien tingut ressò en la
resta de partits.
Un inicial projecte de re-
cepció de les Pungoles,
amb un cost de més de 5
milions d’euros presentat
per l’Ajuntament va ser
rebutjat tant pels veïns
com per el nostre partit,
per entendre que no
podia exigir-se als veïns

de les Pungoles el cost
íntegre de les obres de
recepció. Dos anys des-
prés, la recepció no es
contempla ja, com res-
ponsabilitat dels veïns, si
no com un deute moral
dels ajuntaments impli-
cats.
El passat 11 de Juny
l’anunciada assemblea de
propietaris de les Pungo-
les posava sobre la taula
la dissolució de l’EUC i la
creació d’una Junta liqui-
dadora. Tanmateix, en
converses mantingudes
pel PUSA amb les alcal-
desses de SAV i Sant
Pere arribàvem a la con-
vicció que la recepció de
la urbanització seria una
realitat a començaments
de 2017 i que en cap cas,
els veïns haurien d’ assu-
mir el cost de les obres.
Un cop més PUSA estarà
atent a que les coses es
facin bé, sense contribu-
cions especials encober-
tes, ni càrrecs addicionals

per a les vostres butxa-
ques. De la mateixa ma-
nera que cap urbanització
de Sant Pere ha hagut de
pagar per ser recepcio-
nada i atenent als més de
40 anys que hem pagat
els nombrosos impostos
(IBI i Vehicles fonamen-
talment) sense rebre cap
servei municipal ni inver-
sió remarcable, PUSA de-
fensarà unes condicions
avantatjoses per a tots
els veïns.
A PUSA tampoc ens obli-
dem de les urbanitza-
cions recepcionades com
Can Miret que sí varen
pagar per ser-ho. En
aquells anys PUSA no
existia i ningú va defen-
sar els interessos dels
veïns de Can Miret, és
per això que exigirem
contraprestacions de
l’Ajuntament en forma
d’inversions a la urbanit-
zació com a justa com-
pensació als esforços dels
veïns de Can Miret.

@pusavilamajor

http://www.lespungolesopina.com

Contacta amb nosaltres...

info@pusa.cat

PUSA no comparteix necessàriament les opinions personals expressades en aquest butlletí

PUSA, als actes
de la diada

C
om cada any,
PUSA va partici-
par en els actes

commemoratius de la
Diada de Catalunya. El
regidor Jordi Sibina va
representar el partit en
l’acte d’ofrena floral de
l’11 de setembre i en la
descoberta al Patronat
de la placa commemo-
rativa dels tres regidors
de SAV a qui s’ha con-
cedit la condició de fills
predilectes. El també
regidor de PUSA, Jesús
Sans, juntament amb
Lluís Grau, van ser els
impulsors d’aquest re-
coneixement.


