
ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI
DE VILAMAJOR I L’ASSOCIACIÓ
VEÏNAL DE LES PUNGOLES
El 12 de maig de 2022, a les 18:00h 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).

En concret, per part del consistori hi assisteixen:
● Ferran Calvera (Regidor d’Urbanitzacions)
● Ricard Mañé (Regidor de Festes).

Per part de l’Associació Veïnal hi assisteixen:
● Juanjo Blanco (President)
● Núria Cardona (Grup de Festes)

Amb el següent ordre del dia:
● Festa Major de SAV i cicle de concerts d’estiu
● Local Social
● Properes inversions.

Cicle de concerts d’estiu i Festa Major

Cicle de concerts d’Estiu
L’AJ informa a l’AV que per una qüestió logística, el cicle de concerts que realitzarà els
dissabtes de juliol a les urbanitzacions, aquest any s’emplaçaran exclusivament a la
Rectoria d’Alfou, quedant d’aquesta forma l’escenari muntat durant tot el cicle evitant
problemàtiques de muntatge / desmuntatge i problemes de so amb els quals es van trobar
en l’anterior edició. A més a més, l’Aj també ha tingut en compte que es tracta d’un edifici
municipal, d’aspecte solemne que convida a celebrar aquest tipus d’actes, i es considera un
avantatge, que el terra sigui pavimentat, ja que així no farà pols en ballar. Es recorda que en
no haver-hi restriccions per la COVID, enguany els concerts no seran en format assegut ni
caldrà fer reserva.

L’AV manifesta que entén que organitzativament per l’AJ és més senzill ubicar en un sol lloc
els concerts, però el fet de centralitzar aquestes actuacions a Alfou podria ser interpretat
com un greuge pels veïns de Les Pungoles, així com de les altres urbanitzacions de SAV i



més venint la proposta del partit polític PUSA. Es posa de manifest que Les Pungoles també
és un bon lloc per celebrar concerts, destacant com a exemple el concert del grup
Barcelona Rock Strings sota el cel negre estelat que es va celebrar l’any passat. L’AV
pregunta si cada urbanització té assignada una partida cultural, ja que així ho van fer saber
en la reunió mantinguda el 12 de  novembre del 2021 i va quedar recollit en acta.

L’AJ insisteix en els motius logístics de la ubicació dels concerts a la Rectoria d’Alfou i que
els concerts van destinats als veïns/es de totes les urbanitzacions, per la qual cosa demana
que des de l’AV se’n faci màxima difusió, un cop es publicitin. Pel que fa a pressupost en
cultura, l’AJ indica que aquest any el pressupost està unificat per totes les urbanitzacions, a
diferència de l’any passat que cadascuna tenia assignat un pressupost per actes culturals.

Festa Major SAV
L’AJ informa que la Festa Major de SAV tindrà lloc del 18 al 21 d’agost. Explica que en
contrapartida al cicle de concerts de juliol, els concerts de la Festa Major de SAV que es
celebren a les urbanitzacions, aquest any es faran només a Les Pungoles. Es faran 2
concerts. L’AV pregunta si posaran barra per consumir, l’AJ indica que es pot posar si és
gestionada per alguna entitat, podent ser la pròpia AV qui la gestioni. L’AV declina aquesta
opció ja que logísticament, els membres de la Junta no podem fer-nos càrrec de la mateixa.

L’AJ també informa que està mirant opcions de realitzar activitats infantils a les
urbanitzacions, tipus gimcana o escape room durant la FM de SAV, però encara està
esperant pressupost de l’empresa que ho gestiona. Comenta també que pel que fa a
activitats infantils d’aigua, probablement no se’n podran fer ja que l’actual govern es troba
compromès amb no malbaratar-la. També demana a l’AV que si té alguna proposta de
col·laboració per la Festa Major de SAV, que la plantegi.

Festa Major de Les Pungoles
L’AJ pregunta si l’AV organitzarà la Festa Major a Les Pungoles, que tradicionalment es
celebrava el penúltim cap de setmana de Juliol. L’AV informa que es comunicarà als
associats si hi ha voluntaris en ajudar a organitzar-la ja que de no ser així, difícilment es
podrà assumir fer-la des de l’actual Junta, per la manca de possibilitat de conciliació familiar
durant els dos dies de duració, sobretot pel que fa als possibles actes nocturns. L’AV
pregunta si en l’hipotètic cas que finalment es programés una FM de Les Pungoles, si
obligatòriament s’hauria d’efectuar el penúltim cap de setmana de juliol. L’AJ indica que
podria ser qualsevol altre. L’AV informarà si finalment hi ha voluntaris per poder dur-se a
terme.



Local social

Bar piscines
L’AJ informa que per aquest estiu la seva voluntat és que hi hagi servei de Bar per a les
piscines de Les Pungoles i que està pendent de publicar-se el concurs. Comenta també,
que sembla que l’entitat que l’any passat va estar al càrrec del bar, aquest any no té interés
en gestionar-l’ho. L’AV pregunta que en aquest cas, què passarà amb el mobiliari que
actualment hi ha al local i és seu. L’AJ explica que creu que l’entitat ja s’ha començat a
endur les taules aquesta setmana i sembla que també retirarà la barra de bar que va
construir l’any passat, ja que li ha fet la proposta de deixar-la a canvi que l’AJ li pagui el que
li va costar, i aquest ha refusat.

L’AV indica que atès que el concurs encara no s’ha fet públic, es valori la possibilitat de
poder incloure compartir l’espai amb l’AV per tal de poder continuar efectuant activitats, com
per exemple el Country de dissabtes al matí. L’AJ comenta que s’haurà de parlar amb
l’entitat que finalment se’n faci càrrec, de la mateixa manera que també es compartirà
l’espai a l’hora del menjador amb el casal d’estiu.

Material lúdic
L’AJ informa, tal i com ja havia avançat anteriorment per mail, que l’AV de Can Miret, van
demanar a l’AJ un televisor de 75” per veure el futbol i pel·lícules (aquesta AV té contractat
Movistar TV), i una taula de ping pong. L’AJ pregunta que pensem si hi ha qualsevol
element lúdic que pogués ser d’interés pel local. Des de l’AV es posa de manifest la
preocupació de la conservació de qualsevol element que es posi al local, atès que l’espai
serà compartit, si més no durant l’estiu, pel servei de bar. L’AJ recorda que el local té una
assegurança per aquest tipus de situacions. L’AV indica que traslladarà consulta als
associats per tal que facin propostes.

L’AV pregunta si hi hauria la possibilitat d’instal·lar màquines expenedores de beguda i/o
cafè. L’AJ informa que ja s’havia preguntat amb anterioritat, però les empreses no volen
instal·lar-ne cap ja que no els surt rendible econòmicament. En aquest cas l’AJ planteja com
a opció una cafetera de càpsules.

Arran d’una petició d’un veí de Can Miret per a celebrar el 50è aniversari al local de les
pungoles, i que des de l’AV es va denegar la petició, l’AJ recorda que el local de Les
Pungoles està cedit exclusivament a entitats i en cas que algun veí en vulgui fer alguna
celebració particular, hi ha d’altres locals municipals que es troben dins el circuit de lloguer
per poder fer ús de l’espai i s’ha de sol·licitar via instància.



Properes inversions
L’AJ informa que properament es continuarà reparant les voreres més malmeses fins arribar
als gairebé 300 punts contemplats en l’informe tècnic i que van quedar pendent de l’any
passat, ja que el pressupost no va ser suficient per poder executar-los tots. L’AV sol·licita
que se li envïi un mapa amb els punts pendents. L’AJ el sol·licitarà al tècnic i l’enviarà, ja
que recentement ha revisat sobre el terreny l’estat de tots els punts que es van reparar, els
que resten pendents i si n’hi ha algun de nou que es trobi en aquest estat de deteriorament
greu.

De totes maneres, l’AJ recorda que a Les Pungoles no es faran grans inversions, ja que hi
ha pendent les obres de recepció. En relació a aquest punt, i tal i com ja s’ha comentat en
anteriors reunions, l’AV interpel·la a la responsabilitat dels dos consistoris en l’estat actual
de la urbanització, ja que no va vigilar que l’EUC realitzés la tasca de conservació i va
permetre que estigués activa més anys dels 5 que com a màxim pot estar segons marca la
llei. L’AJ indica que com a molt la responsabilitat de l’AJ seria subsidiària.

L’AV pregunta en quin punt es troba la modificació del projecte del 2017 i manifesta el seu
malestar al regidor d'urbanitzacions, ja que es va sol·licitar una reunió amb el tècnic i el
regidor d’urbanisme via instància el passat octubre, sense resposta. L’AV comenta que en
expirar el termini legal que l’administració té per respondre, s’ha realitzat un nou
requeriment i fiinalment la reunió és celebrarà el proper dia 30/5. A més a més es va
sol·licitar via instància els projectes del 2014, 2017 i l’estat de l’actual projecte, i només s’ha
rebut el del 2014 i el 2017, sense donar cap informació de l’actual.

El regidor d’Urbanitzacions informa que, per la informació que ell disposa, el projecte ja està
pràcticament acabat, i se n’ha reduït el seu cost sensiblement respecte el projecte del 2017;
a més a més, encara s’està mirant d’abaixar el seu import final, per la qual cosa, fins que no
estigui finalitzat el projecte no es pot parlar de quantitats definitives. Explica que aquest
tema es porta directament des de la Regidoria d’Urbanisme i en la reunió agendada pel
30/5, el tècnic d’urbanisme i el regidor podran facilitar més informació. Comenta que la
intenció de l’AJ és que el projecte es presenti als veïns en un acte públic en un edifici
municipal per tal de resoldre dubtes, però no s’enviarà a l’AV per evitar que hi hagi filtracions
a través de xats de whatsapp i especulacions entre el veïnat. L’AV comenta que
precisament les especulacions i malentesos es produeixen per manca de comunicació.

L’AV es queixa que s’ha incomplert el compromís de l’AJ de la reunió mantinguda el 22 juliol
del 21 i que va quedar recollit en acta, en el qual els veïns podrien participar en el procés i
l’AJ no prendria cap decisió unilateral. En la mateixa línia, l’AV expresa malestar de la
manca de resposta a la instància sol·licitant l’actual projecte, ja que es podria haver facilitat
aquesta informació en comptes d’ometre-la. L’AV posa com a exemple, que en el suposat
cas que els veïns estiguin disposats a pagar les obres de millora, voldrien decidir si el
cablejat va soterrat o no. L’AJ informa que, precisament, el soterrament del cablejat era un
factor que feia incrementar en un % molt elevat el cost de les obres per la qual cosa
finalment no es soterraran, tot i que aniran junts en un únic conducte elevat, ja que així es
va acordar amb l’antiga AAVV que va exigir reduir-ne l’import. L’AJ recorda que l’elaboració
de cada projecte implica una despesa pública molt elevada.



Altres

Servei de Transport a Demanda
L’AJ informa novament de les noves parades del Servei de Transport a Demanda i se
n’avaluarà el seu ús per part dels veïns en finalitzar l’any. Explica l’elevat cost que suposa
cada trajecte.

Des de l’AV es posa de manifest l’inconvenient que el servei s’hagi de sol·licitar el dia
anterior, ja que no dóna resposta a possibles imprevistos com per exemple que s’espatilli el
vehicle particular al matí. També es comenta que atès que hi ha molts veïns que fan vida a
Cardedeu, seria interessant que el Bus tingués parada a Les Pungoles.

L’AJ informa que va tractar aquest tema a l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà) de forma que proposava una connexió interurbana entre els diferents
municipis de les rodalies, però és una proposta que, assegura, no prosperarà per manca de
voluntat de l’AMTU. Refereix també que havien proposat a l’AMTU que els veïns poguessin
contactar directament amb el conductor del taxi per sol·licitar-ne el servei o bé a través
d’una aplicació, però l’AMTU en vol tenir la gestió directa i les reserves s’han de fer
directament al seu tel. dins el seu horari d’atenció. L’AJ considera que un futur el servei
podria acabar sent gestionat directament pel propi consistori amb servei de recollida a la
porta.

Incidències no resoltes
Des de l’AV es sol·licita que la Brigada aprofiti la jornada Pungonet del dia 21/5 per retirar
els sacs de runa, com a conseqüència de reparacions de fuites o de voreres, situats de fa
temps a Pedraforca i Canigó, de les quals ja es va obrir fa 3 setmanes les fotoincidències
574 i 575. El regidor d’Urbanitzacions informa que no en tenia constància i aconsella que a
més a més de les fotoincidències se li enviï un mail, ja que en rebre-ho directament ell pot
donar la indicació a qui correspongui per ser solucionat.

L’AV informa que la font d’aigua tant de dins del recinte de les piscines com la que es troba
fora la reixa continuen sense funcionar i es demana prioritat per l’època calurosa que
comença. El regidor d’urbanitzacions comenta que pensava que ja estava resolta aquesta
incidència ja que ja la va traslladar a qui n’havia d’efectuar la reparació. Informa que ho
reclamarà.

Pel que fa a la problemàtica de l’enllumenat quan plou, principalment al voltant del parc,
l’AJ comenta que el tema el portarà directament una ingeniera nova i no l’empresa que en
venia fent el manteniment fins ara.



L’AV informa que li remetrà un Excel amb incidències pendents de resoldre on hi consta el
núm. de la fotoincidència i la data d’obertura.

Jornada Pungonet
L’AJ fa entrega a l’AV de sacs per a la recollida de brossa de la jornada emmarcada en
l’acció Let’s Clean Europe 2022 i uns quants parells de guants que l’AV havia sol·licitat per
complimentar els que l’Agència de Residus de Catalunya ja havia facilitat.

S’acorda que un cop finalitzada la jornada l’AV informarà a l’AJ dels punts on s’han deixat
els sacs de brossa per tal que la brigada municipal passi a recollir-los. L’AJ sol·licita que es
deixin en algun lloc de fàcil accés pel camió, evitant vorals de la riera.

Acords
● L’AV informarà si finalment té alguna proposta per la FM de SAV i si es realitzarà FM

a Les Pungoles
● L’AV farà propostes d'adquisició de material lúdic pel local social.
● L’AV enviarà la llista de fotoincidències obertes pendents encara de resoldre’s.
● L’AV informarà dels punts en els que es deixaran els sacs de brossa de la jornada

Pungonet per tal que siguin recollits per la Brigada Municipal.
● L’AJ enviarà a l’AV el planell amb els punts de voreres pendents de reparar inclosos

en la inversió d’enguany.
● L’AJ traslladarà a la brigada municipal que recullin els sacs de runa de les

fotoincidències 571 i 575.
● L’AJ reclamarà que es repari la font de les piscines, que de retruc, afecta també la

de l’exterior de la reixa pel tall de l’aigua de conducte comú.

Aquesta acta ha estat ratificada per correu electrònic.

Associació Veïnal de Les Pungoles


