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Les urbanitzacions diuen “NO” 
al projecte del nou pavelló d’esports
PUSA proposa invertir el cost del pavelló en millores per totes les urbanitzacions
Finalment, al darrer Ple
Municipal del mes de
febrer, PDeCat va portar
a votació el seu pro-
jecte de nou pavelló
d’esports a SAV. Afortu-
nadament, la pressió
dels veïns, de les AAVV
de Pungoles i Can Miret,
l’Ampa de l’escola i els
partits de l’oposició van
fer que el vot favorable

d’ERC, un dels dos socis
de l’equip de govern,
canviés de sentit i el
projecte fos rebutjat
per 9 vots en contra
(PUSA, CanVi i els citats
d’ERC) i només 4 a
favor.
Una obra de més de 4
milions d’euros,
(1.685.000 a la primera
fase i 2.776.000 a la
segona), projectada
al pati actual de l’ es-
cola, amb una capacitat
per a 2.000 persones (
un terç de la població
detot SAV), sense un
estudi previ del cost

d’una possible remode-
lació de l’actual pavelló,
i amb una creixent opo-
sició veïnal, a quatre
mesos de les eleccions
municipals no tenia cap
justificació.
PUSA sempre es va
mostrar contrària al
projecte per entendre
que un nou pavelló no
era una prioritat, i més,
tenint en compte l’estat
de molts dels serveis de
les urbanitzacions
(llum, asfaltat, voreres,
xarxa d’aigua, parcs,
seguretat, etc ).
Caldrà preguntar-se
què passarà amb la
subvenció de la Diputa-
ció (547.000 eur) i si
aquesta es perdrà o no.
En aquest  sentit PUSA
va presentar dues mo-
cions per tal de destinar
l’import de la inversió
del nou pavelló (sub-
venció i aportació muni-
cipal) a un pla
d’inversions per a les
urbanitzacions i un pro-
jecte de remodelació de
l’antic pavelló esportiu.
Aquestes mocions no
van ser admeses ni a
votació per ERC i PDe-
Cat. Vaja, les coses no
canvien.

L’equip de govern
no es posa d’acord.
ERC vota “NO” però
es manté al govern

Les històries es repeteixen

Tirem d’hemeroteca. Dues portades del Veu
Alta corresponents a les edicions de juny
2017 i gener de 2018, resumeixen a la

perfecció el què ha passat amb la proposta del
nou pavelló que ha fet l’equip de govern. En una
titulàvem “Enemics Íntims”, i detallàvem les
nombroses discrepàncies i picabaralles entre els
dos socis de l’equip de govern (PDECAT i ERC)
-amb el pavelló n’hi hem d’afegir una altra-. La
següent portada, recollia la mala gestió que
havia fet l’equip de govern amb la possible ins-
tal·lació d’una antena de telefonia mòbil a Les
Pungoles, i l’obertura i cancel·lació pràcticament
immediata d’una consulta ciutadana al res-
pecte. Vaja, era un altre nyap a sumar a la llista
de despropòsits d’aquest mandat que amb la
surrealista situació del nou pavelló se n’afegeix
un altre: desconvocatòria d’un ple ordinari, vo-
tacions diferents entre els membres de l’equip
de govern, les males cares, nervis, improvitza-
cions... No anem gens bé!



Els robatoris a les urbanitzacions
segueixen creixent
L’espai web de l’Ajunta-
ment (o hauríem de dir
l’òrgan de propaganda
de l’equip de govern),
publicava que el nombre
de delictes contra la pro-
pietat ha baixat a SAV
un 4,2% respecte del
2017. Hem de dir que si
bé aquesta dada és
certa, caldria diferenciar
els delictes contra la
propietat en domicili. En
aquest cas, el nombre
de delictes han estat de
48 robatoris en domicili
durant el 2018. Una
xifra important si la
comparem amb altres

indrets. A SAV hem patit
8 robatoris per cada
1.000 habitants. El més
preocupant és que
d’aquests 48 robatoris,
45 han estat a les urba-
nitzacions. Queda clar,
doncs, que el problema
de la manca de segure-
tat el tenim a les urba-
nitzacions i no al poble.

Els robatoris en habitat-
ges a SAV poble han
estat de 0,85 delictes
per cada 1.000 habi-
tants, davant els 18 a
les urbanitzacions.
Aquestes dades demos-
tren que l’ alarma dels
veïns està més que jus-
tificada.
Aquestes dades, a més
no inclouen els robatoris
no denunciats, que se-
gons les dades de la po-
licia local han estat nou.
Per tant encoratgem als
veïns a denunciar tots
els fets delictius per tal
de poder exigir a la Ge-
neralitat i a l’Ajuntament
més mitjans policials. De
moment l’alcaldessa
s’ha compromès a crear

una policia específica per
a les urbanitzacions amb
seu a Alfou (només a les
nits amb dos agents). És
un primer pas d’altres
que s’haurien de pren-
dre, com per exemple
acabar de col·locar cà-
meres de vigilància a
tots els accessos de les
urbanitzacions, contrac-
tar si s’escau, un servei
de vigilància privada o
incrementar el nombre
de policies locals, per
exemple.
Totes aquestes mesures,
inclosa la de la comissa-
ria a Alfou, són propos-
tes que PUSA està
treballant i reclamant
des de fa un grapat
d’anys.

De 48 delictes ocorreguts a SAV, 45 van ser a les urbanitzacions

PUSA va demanar incrementar les rondes nocturnes

El passat 17 d’ octu-
bre, i en previsió
del tradicional

canvi d’hora per entrar a
l’horari d’hivern (amb la
qual cosa “es fa fosc
abans”), i preguntant
l’opinió al sergent de la
policia local, PUSA va
demanar a l’alcaldessa
que s’intensifiquessin els
controls de vigilància a

les urbanitzacions i les
rondes nocturnes. Aque-
lla petició no va tenir
resposta, fins que al 15
de novembre l’alcal-
dessa i regidora de go-
vernació i per tant
màxima responsable de
la policia (no ho obli-
dem!), va ordenar els
controls que havíem de-
manat un mes abans.

Aquells controls es van
mantenir durant tot el
mes a totes les urbanit-
zacions, mitjançant
punts de control policial
estàtics.
Malgrat els mateixos i la
demora en la decisió de
l’alcaldessa, el nombre
de delictes seguia sent
elevat, i esperem que
ara amb la policia noc-

turna específica per les
urbanitzacions poguem
viure més tranquils.
Qui s’ho pren a broma és
el regidor de medi am-
bient, Salvador Ba-
gunyà, que amagant-se
en un perfil de facebook
sota el nom de “Tot Vila-
major”, se’n riu
d’aquesta problemàtica i
ens tracta de mentiders.

Reductors 
de velocitat a
Les Pungoles

PUSA va demanar a
l’Ajuntament un in-
forme per tal de

col·locar reductors de
velocitat a les Pungoles,
ja que hi havia una de-
manda important dels
veïns en aquesta direc-
ció. De fet, actualment s’
estan recollint signatures
per aquesta raó.
Setmanes més tard, ens
varen contestar amb un
informe amb les possi-
bles ubicacions d’aquests
reductors (veure mapa a
la web del PUSA). Espe-
rem que ara que ja hi ha
l’ informe policial, d’ una
vegada es posin els re-
ductors de velocitat tan
demanats i des de fa tant
de temps.

Lamentem i denunciem que determinats personatges (i més si tenen algun càrrec) s’amaguin darrera perfils falsos per
criticar la feina que realitza PUSA o altres partits. El perfil “Petit Nicolás”, per sort, ja està eliminat. Sabeu de qui era? 

Delictes per cada 1.000 habitants

Halloween i tió a
Les Pungoles

Segueix la gran
feina de l’AAVV de
Les Pungoles. En

els últims mesos, i com
ja és habitual, s’ha cele-
brat amb gran èxit d’or-
ganització i participació
actes com el Halloween o
el Caga-tió. L’esperit so-
cial de la urbanització és
ben viu!

18 robatoris per
cada 1.000 
habitants a les 
urbanitzacions



El taxi a demanda, perd un 66%
d’usuaris en un quatrimestre
Dels 321 viatges con-
tractats pels usuaris del
taxi del mes de setem-
bre hem passat a 110 al
mes de desembre de
2018 (dades del servei
a SPV i SAV). Això su-
posa una pèrdua de
més del 66% dels usua-
ris. El nombre d’

anul·lacions durant
aquest període ha pas-
sat de 39 a 4 anul·la-
cions (els usuaris que
anul·len el servei . Per
contra, el nombre de

serveis rebutjats pels
taxistes ha estat de 21
al mes de setembre i de
51 al desembre, per
tant aquest últim mes,
els taxistes han deixat
de prestar el servei a 1
de cada 2 usuaris. 
A SAV, els serveis pres-
tats han passat de 168
al setembre a 52 al de-
sembre, més de dos
terços de diferència. La
raó d’aquesta davallada
obeeix a diferents fac-
tors:
1ª Els taxistes sovint
tenen “carreres” més
lucratives que les que
es fan entre les urbanit-
zacions i el municipi.
Recordem que el cost
del servei és de 6 euros
per viatge, mentre que
un viatge des d’una ur-

banització a Granollers
pot superar amb dife-
rència aquesta quanti-
tat. De manera que els
taxistes prioritzen les
“carreres” més lucrati-
ves.
2ª Els taxistes no tenen
l’obligació de prestar el
servei. Contractualment
l’Ajuntament no pot exi-
gir res als taxistes si
aquests es neguen a
portar un veí d’una ur-
banització al poble.
3ª La llunyania de les
parades on s’agafa el
taxi als domicilis on
viuen els usuaris, i més
tenint en compte que és
un servei pensat per a
la gent amb problemes
de mobilitat i d’edats
avançades.
Malgrat PUSA va pre-
sentar varies propostes
per millorar el servei,
aquestes van quedar
arraconades per part de
l’Ajuntament. Tampoc
se’ns va autoritzar a as-
sistir a les reunions
amb els taxistes per ne-
gociar les condicions del
servei, tal com vàrem
demanar. El resultat ja
el tenim aquí, les dades
parlen per si mateixes.

S’ha passat de més de 300 viatges al mes de setembre, a uns
100 al desembre. Es requereixen solucions urgents

Al desembre, 
els taxistes han 
rebutjat la meitat
dels serveis

Can Vila segueix sent la gran oblidada per l’Ajuntament

Malgrat el títol
pugui donar a
entendre que

Can Vila aquest any vi-
nent, ha estat maltrac-
tada en l’ elaboració dels
pressupostos 2019, el
cert és que des del 2014
en el que gràcies a la
nostra insistència (moció
de maig de 2011), es va
invertir en l’ampliació del

camí de La Farinera,
l’Ajuntament de SAV, no
ha invertit ni un euro en
la part de Can Vila que
està al nostre terme mu-
nicipal. Com a partit que
representa els veïns i
veïnes que vivim a les
urbanitzacions, i dins
dels pressupostos parti-
cipatius hem presentat
propostes d’inversions

per a Can Vila, per tal
que els veïns i veïnes de
Can Vila les puguin
votar, fer-les efectives i
pal·liar en part, aquesta
manca d’inversions.
Això cal afegir el tema
de la recollida selectiva
que vàrem treure als
plens de setembre, no-
vembre  i gener. I és que
a Can Vila, la taxa d’es-

combraries és més ele-
vada que a la resta del
municipi, amb l’agreu-
jant, a més, que no
s’aplica la recollida selec-
tiva. 
Això es deu al reparti-
ment de serveis manco-
munats entre els
ajuntaments de SAV i
SPV, un aspecte que en-
cara cal treballar molt.

No només per les
urbanitzacions

S’acosta el final del
mandat i és hora
de passar balanç.

A nivell polític només la-
mento no haver pogut
dedicar més temps a
aquesta tasca. Un canvi
de situació laboral a mig
mandat em va restar el
temps que necessitava
per fer millor la tasca
que em van encomanar
gairebé mig miler d’elec-
tors. Malgrat tot, i ro-
bant hores a la família i
amics,  em sento satisfet
de la feina feta.
Molts (gent del nucli
urbà) m’heu dit que ens
centràvem massa amb
les urbanitzacions...
però no enganyem a
ningú. El nom del partit
ho deixa clar: Partit de
les Urbanitzacions. Tot i
així, hem contribuït a
què SAV sigui millor,
amb la moció sobre els
locals dels grups polítics,
l’erradicació del glifosat
en la fumigació, la col·lo-
cació d’ombra al parc de
Can Sauleda a la zona
de jocs dels infants, la
millora de l’aparcament
de l’escola... I un llarg
etcètera. Segur que
només treballem per a
les urbanitzacions?

OPINIÓ

Jordi Sibina
Regidor de PUSA



http://www.pusa.cat 

@pusa_sav jesus.sans@gmail.com

ferran.calvera@pusa.cat
jordi.sibina@gmail.com

M’AGRADA NO M’AGRADA

- La mobilització dels veïns el dia del ple
municipal que van omplir la sala a 
vessar, i que va ser cabdal per aturar 
el projecte del pavelló.

- La nova comissaria de policia a Alfou i
la patrulla nocturna específica per les
urbanitzacions.

- La remunicipalització del servei d'ai-
gua.

- La intransigència de l’alcaldessa en el
tema del pavelló d'esports, que va 
comportar una desconvocatòria del ple
municipal.

- L’augment dels robatoris en habitatges
a les urbanitzacions.

- La negativa a acceptar portar a votació
les dues mocions del PUSA per part
d'ERC i PDeCat el dia del Ple.

Suport als bombers voluntaris de SAV

Acomençament del
mes de febrer, els
bombers de SAV

van enviar un comunicat
anunciant que tancaven
de manera temporal el
parc de bombers degut a
la manca de mitjans ma-
terials i personals per
dur a terme les seves
funcions. Automàtica-
ment, els partits amb re-
presentació a
l’Ajuntament de SAV van
acordar redactar una
moció de suport als
bombers del nostre
poble per tal d’evitar la
desaparició d’aquest ser-
vei, altrament, impres-
cindible per a les
urbanitzacions. El redac-
tat de la moció va anar a
càrrec dels regidors
d’ERC, però PUSA va in-
sistir en dotar a la moció
de mesures concretes
per tal de resoldre el

greu problema del parc
de bombers. Així, PUSA
va incorporar un nou
punt en la moció, con-
cretament,  el nº 3 que
deia: “L’ Ajuntament de
SAV es compromet a re-
alitzar un estudi de les
mancances actuals del
parc de bombers i resol-
dre-les amb els seus re-
cursos, en tan i quan la
Generalitat no es faci cà-
rrec de les seves obliga-
cions competencials.
Tanmateix, l’ Ajunta-
ment proveirà d'una par-
tida anual a càrrec del
seu pressupost munici-

pal per a la compra i
manteniment dels
equips i instal·lacions del
parc, així com per a la
millora de les condicions
del servei dels bombers
voluntaris”.
Esperem que abans que
comenci la temporada
d’estiu, totes aquestes
mancances i deficiències
estiguin resoltes i que el
parc sigui plenament
operatiu. Els veïns de les
urbanitzacions són espe-
cialment sensibles al risc
d’incendis i per tant, els
primers interessats en
que funcioni al 100%.

@pusa_sav

http://www.lespungolesopina.com

Contacta amb nosaltres...

info@pusa.cat

PUSA no comparteix necessàriament les opinions personals expressades en aquest butlletí

S’aproven 
mocions, i
s’obliden

Al llarg d’aquest
mandat, ens
n’hem fet un tip

d’aprovar mocions su-
pramunicipals, que des-
prés han quedat en un
calaix per part de l’equip
de govern. Més greu ens
semblen els casos en
què s’aproven mocions
presentades pel nostre
grup municipal, PUSA,
amb molt treball al da-
rrera, perquè després
quedin en l’oblit malgrat
que els dos partits de
l’equip de govern (PDe-
CAT i ERC) hi hagin votat
a favor. Ha passant en la
moció en contra dels co-
rrebous, en la d’evitar
les ocupacions, o decla-
rar SAV lliure de caça, en
la de creació d’una mesa
d’ experts per lluitar con-
tra la vespa velutina, o
en la de reactivar el pu-
billatge.

PUSA, juntament amb tots els partits amb representació a l’Ajuntament,
demana més recursos pel parc de bombers local


