
ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE
VILAMAJOR I L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE LES PUNGOLES

El 12 de Novembre de 2021, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (SAV), es
reuneixen l’Associació Veïnal de Les Pungoles (AV) i l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor (AJ).
La present reunió sorgeix com a oferiment per part de l’AJ amb motiu d’un correu enviat per
l’AV sol·licitant informació en relació als pressupostos executats a Les Pungoles durant l’any
2021.

En concret, per part del consistori hi assisteixen:
● Ferran Calvera (Regidor d’urbanitzacions)

Per part de l’Associació Veïnal hi assisteixen:
● Juanjo Blanco (President)
● Albert Vilamala (Secretari)

amb el següent ordre del dia:
● Partides pressupostàries 2021
● Obres

Partides pressupostàries 2021
L’AJ informa a l’AV de les diferents partides pressupostàries per al 2021 d’interès per Les
Pungoles i quin és l’estat actual d’execució, quan queda prop d’un mes i mig per acabar
l’any. S’informa que existeixen les següents partides:

● Manteniment: Aquesta partida té una dotació de 22.000€ a repartir entre totes les
urbanitzacions de SAV per a sufragar les despeses ordinàries (enllumenat, neteja,
etc.)

● Inversions: Aquesta partida té una dotació de 155.000€ a repartir entre totes les
urbanitzacions de SAV, destinada a actuacions extraordinàries. Per exemple, aquest
2021 ha constat de les següents actuacions:

○ Actuació d’emergència consistent en asfaltat localitzat d’aquells punts que
suposen un perill per a la normal circulació de vehicles i vianants: 38.278€.

○ Actuació d’emergència consistent en arreglar 250 metres de voreres,
localitzat en aquells punts que suposen un perill per a la normal circulació de
vianants (pendent d’executar): 35.049€.

○ Revisió de l’últim projecte de millora del barri de Les Pungoles (les famoses
obres) per tal de reduïr-ne el cost final: 14.099€

○ Altres inversions:
■ Instal·lació d’una estructura de calistènia al parc del Pg. Montseny.
■ Instal·lació d’una taula de ping-pong al parc del Pg. Montseny

(pendent d’execució).
L’AJ fa notar a l’AV que aquest 2021 s’han destinat 91.606€ per a inversions a Les
Pungoles, en contraposició als pressupostos de 2020 quan se’n van destinar al



voltant de 60.000€. Això implica un increment del 50% respecte als pressupostos de
2020.

● Partida cultural: Cada urbanització disposa d’un pressupost de 2.500€ per a
realitzar actes culturals. Per exemple, aquest any 2021 s’han utilitzat, entre altres,
per als concerts que hi va haver a l’estiu.

L’AV pregunta sobre els pressupostos de Les Pungoles per al 2022 i l’AJ comunica que
actualment hi estan treballant.

Obres
● Com de costum, surt el tema de les obres majors de millora de Les Pungoles amb

les discrepàncies habituals entre els interlocutors: bàsicament, tots estem d’acord
que cal arreglar els carrers de Les Pungoles, però la discrepància està en qui s’ha
de fer càrrec de les despeses.

● Mentrestant, l’AJ està avançant en reduir el cost final del projecte.
● L’AJ proposa que potser seria interessant que l’AV es reuneixi amb en Ricard (tècnic

d’urbanisme de l’AJ) per tal que l’AV li pugui expressar les discrepàncies respecte a
qui ha de pagar les obres majors de millora de Les Pungoles.

● L’AJ comunica que la setmana vinent hi ha reunió amb l’equip que està
desenvolupant el projecte. L’AJ es compromet a comunicar els avenços del projecte
amb l’AV.

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Associació Veïnal de Les Pungoles

(Aquesta acta ha estat ratificada per correu electrònic)


