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Telèfons
     d’interès

Nom Telèfon

Ajuntament 938 450 008
Ajuntament (fax) 938 452 059
Línia directa amb l’alcaldessa SPV 669 735 033
Centre d’Informació Turística - La Mongia de Vilamajor 938 610 418
Telèfons d’emergències (Generalitat) 112
Atenció ciutadana (Generalitat) 012 
Guàrdia Municipal SPV (mòbil) 605 913 434
Guàrdia Municipal SPV 938 452 727
Mossos d´Esquadra 112
Policia Local Cardedeu 938 444 140
Policia Local Llinars 938 412 062
Ambulatori de Sant Pere de Vilamajor 938 452 625
Ambulatori de Llinars del Vallès 938 410 573
Assistent social 938 453 944
Farmàcia Sandoval 938 452 094
Hospital General de Granollers 938 425 000
Hospital de Sant Celoni 938 670 617
Llevadora 938 460 271
Llevadora 938 452 327
Gas Natural 938 610 007
Fecsa Endesa (avaries) 900 770 077
Escola Torre Roja 938 452 470
IES Vilamajor 938 452 335
IES Giola (Llinars) 938 412 866
Escola Vilamagore 938 610 194
Escola bressol Pit Roig 938 452 337
Centre Internacional d’Art Contemporani La Rectoria de Vilamajor 938 450 059
Centre Cívic El Pi Novell 938 610 016
Local Social de Les Faldes del Montseny 938 452 683
Local Social de Can Vila 938 453 327
Servei d´Aigües AIGÜES DE CATALUNYA 938 452 733
Servei de Recollida de residus CESPA 900 707 171
Deixalleria de Sant Antoni 938 451 832
Deixalleria de Llinars del Vallès 937 445 096
Servei de Correus (reclamacions) 902 197 197
Jutjat de Pau (Sant Pere de Vilamajor) 938 450 812
Jutjat de Pau (secretaria) 938 413 701
Organisme de Gestió Tributària 934 729 139
Parròquia Sant Pere de Vilamajor 938 451 938
RENFE informació general 934 900 202
Taxi García (Sant Pere de Vilamajor) 677 350 244
Taxi Sant Pere de Vilamajor 639 738 280
Taxi Sant Pere de Vilamajor 652 796 773
Taxi Fernández 639 738 280/652796773
Taxi Jordi Muñoz 644 203 084

La Clau: Butlletí d’Informació Municipal de Sant Pere de Vilamajor. 
Número 31 
Imprès: abril 2017
Publicació gratuïta.
Tiratge: 2500 exemplars. 
Continguts: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Dipòsit Legal: B-20.435-2013
Aquest butlletí i tots els anteriors els podeu trobar en format PDF a www.vilamajor.cat



3La Clau
de Vilamajor

Benvolguts veïns i veïnes, 

Estem a l’equador de la nostra legislatura, i seguim tenint la mateixa 
energia i entusiasme que el primer dia. Tenim ganes de veure els projec-
tes en que estem treballant fer-se realitat.
Els petits projectes, aquells que no es veuen gaire, però que són molt 
important per el dia a dia dels ciutadans ja fa un parell d’anys que estan 
funcionant i el balanç és molt positiu. Són projectes a serveis socials, 
ensenyament, cultura, turisme.
Aquest any les dues coses innovadores que em posat en funcionament 
són Pressupostos Participatius i Vilamagore Medieval, amb canvi de data 
i de director de projecte. Us animem a participar en els dos projectes:
Dels Pressupostos Participatius teniu tota la informació en la web muni-
cipal www.vilamajor.cat i us animem a que hi participeu i ens ajudeu a 
fer un projecte conjunt. Amb aquesta iniciativa volem apropar als veïns 
i veïnes a les decisions del Govern, a veure com funciona el pressupost 
municipal i la gestió d’un projecte; 
El Vilamagore Medieval aquest any incorpora molts canvis, escenaris 
i personatges nous, canvi en l’estructura del teatre, i el canvi més im-
portant és la nova data 4 i 5 de Novembre. Tots sabem que els canvis 
costen i d’inici són posats en dubte. Però tant l’equip de Govern com els 
organitzadors de Vilamagore Medieval creiem que és positiu separar en 
el temps la Festa Major i la Nostra Festa Medieval. Potser el temps no 
serà favorable, esperem que no plogui, però veient el canvi climàtic que 
tenim actualment no fa tant fred al Novembre. No hem anat tots i totes 
alguna vegada a Vic a veure la festa medieval?, i és al Desembre!! No 
anem sovint a la Fira de Sant Llúcia a Barcelona?, i és al Desembre!!

L’equip de Govern us animem a participar en els dos projectes de parti-
cipació ciutadana d’enguany!!

Bona entrada a la Primavera!!

Pamela Isús Saurí
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L’Associació 
C a t a l a n a 
de Munici-
pis i Comar-
ques ha re-
unit aquest 
d i v e n d r e s 
al matí a 
una trentena 
d’alcaldes i 
alcaldesses 
de Catalun-
ya. En el 
marc de la 
ce leb rac ió 
del Comitè 
Executiu de 
l’entitat mu-
n i c ipa l i s t a 
ha aprovat 

una moció per adherir-se al Pacte Nacional pel 
Referèndum. Una moció que s’ha fet arribar a tots 
els ajuntaments perquè s’hi puguin adherir.
El Monestir de les Avellanes d’Os de Balaguer ha 
estat l’escenari de la reunió executiva dels alcaldes 
i alcaldesses de l’ACM, que han analitzat l’acti-
vitat interna de l’entitat i han posat sobre la taula 
les diferents qüestions que preocupen al món local. 
Una d’ells ha estat l’adhesió al Pacte Nacional pel 
referèndum. Un tema d’extrema actualitat i que té 
com a objectiu que tots els ajuntaments de Catalun-

ya s’adhereixin al Pacte Nacional pel Referèndum, 
abans anomenat Pacte nacional Pel Dret a Decidir. 
L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, 
ha donat la benvinguda als alcaldes i alcaldes-
ses al seu municipi. Rufach també ha dit que “els 
ajuntaments estem donant suport al nostre govern 
per tirar endavant el procés i hi som pel que faci 
falta”. El secretari general de l’ACM, Marc Pifarré, 
ha destacat que “majoritàriament els ajuntaments 
s’adheriran al Pacte Nacional pel Referèndum” i 
ha afegit que “els alcaldes i alcaldesses catalans 
són els primers a notar la voluntat del poble de 
poder votar i no fallaran d’estar al costat del què 
els demanin els seus ciutadans, que és poder posar 
urnes perquè Catalunya pugui decidir el seu futur”.
La moció aprovada insta als Governs de Catalunya 
i de l’Estat espanyol a superar les dificultats políti-
ques i els apriorismes, i assolir finalment l’acord 
que estableixi les condicions i les garanties justes 
i necessàries per a la celebració d’un referèndum 
reconegut per la comunitat internacional, el resultat 
del qual haurà de ser políticament vinculant i efec-
tiu. Així mateix, es reclama que aquest referèndum 
propiciï que tothom se senti cridat a participar-hi. 
Per això és necessari un debat escrupolosament 
democràtic, plural i en igualtat de condicions en-
tre les legítimes opcions que avui es manifesten a 
Catalunya. La moció, elaborada conjuntament per 
l’Associació de Municipis per a la Independència 
i l’Associació Catalana de Municipis, ha estat en-
viada a tots els ajuntaments catalans. 

Dijous 9 de març, Les Gegantes amb Tu van fer entrega del 10% de la 
recaptació total d’aquest projecte a Oncovallès. Dissabte 11 de març, 
es va fer l’entrega del 90% restant al VHIO al Centre de Recerca On-
cològica de la Vall d’Hebrón. A l’entrega del xec hi van ser presents 
la Dra. Cristina Saura; el Sr. Sergi Cuadrado, Adjunt a Gerència i el 
Gerent, el Sr. Andres de Kelety. Aquest va ser el resum de la Geganta 
Mercè Morell després d’una setmana plena d’emocions al poder fer 
l’entrega que consumava l’esforç de tota la Colla Gegantera de Sant 
Pere després d’un any de suport a un acte tant emblemàtic com des-
interessat però amb el recolzament de tots els companys amb la seva 
malaltia.
Moltes gràcies a tots pel vostre suport!

El Comitè Executiu de l’ACM aprova
l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

Alcaldia
Pamela Isús Sauri

Les Gegantes amb Tu fan 
l’entrega de la recaptació a 
la Vall d’Hebrón i Oncovallès
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L’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 
ha signat un conveni 
de col·laboració amb 
Oncovallès
L’ Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha signat un 
conveni de col·laboració a 2 de febrer i aprovat per 
Junta de Govern a 13 de febrer d’enguany.
Oncovallès té com a objectius:

a) Oferir un espai a Granollers per prevenir i tractar 
la malaltia amb els serveis dels que es disposa 
a la Fundació d’Ajuda Oncològica, Oncovallès:

- Acollida i acompanyament
- Psicooncologia
- Nutrició
- Logopeda
- Reiki
- Fisioteràpia/Pressoteràpia
- Mobilitat i coordinació
- Treballs socials
- Imatge
- Ortopèdia
- Tallers terapèutics
- Xerrades de Prevenció

b) Taules informatives al carrer i als Centres de Salut, 
Dia Mundial del càncer colorectal, Dia Mundial 
sense tabac i Dia Mundial del Càncer de mama.

c) Col·laboració amb l’ICS, els tres Hospitals de la 
Comarca i Salut Pública dels Ajuntaments a nivell 
de prevenció.

d) Atendre les demandes dels pacients i/o famílies 
relacionades amb la malaltia. Les demandes po-
den ser múltiples, des d’informació i orientació, a 
peticions concretes i sol·licituds d’ajudes econò-
miques.

El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona ha organitzat, en conveni 
amb els Col·legits d’advocats de la demarcació de 
Barcelona, xerrades informatives i d’orientació per 
atendre a les persones consumidores amb préstec 
hipotecari amb clàusules abusives en general, per 
informar sobre els procediments a seguir, sol·licituds 
de devolució dels imports cobrats de més en con-
cepte de clàusules terra, etc.
Les sessions sobre clàusules terra es fan a diferents 

municipis de la comarca del Vallès Oriental, organit-
zades pel Servei de suport a les polítiques de con-
sum i els ajuntaments,  a càrrec d’experts en el tema 
de diferents associacions de consumidors. En el cas 
d’aquestes xerrades, l’objectiu concret és donar a 
conèixer com detectar si hi ha clàusules terra al pro-
pi préstec hipotecari i saber quin és el procediment 
a seguir. A continuació detallem les sessions del Va-
llès Oriental que encara no s’han fet:

ACTUALITZAT 28/03/2017
 
 MUNICIPI DATA DEFINITIVA HORA
 La Roca del Vallès Dj 20/04/2017 18:00
 Sant Feliu de Codines Dv 21/04/2017 20:00
 Santa Maria de Palautordera Dss 22/04/2017 11:00
 Sant Fost de Campsentelles Dm 25/04/2017 19:00
 Sant Celoni Dj 11/05/2017 19:00

Jornades informatives per a les persones 
consumidores amb préstec hipotecari amb 
clàusules abusives
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Promoció, turisme,
barris, esports i joventut

Joan Garcia

El Consell Coordina-
dor del Parc Natural 
del Montseny es
reuneix per tractar 
la recent sentència 
del TSJC
Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals i 
tècnics de la Diputació de Barcelona, i de la Ge-
neralitat, van donar explicacions als representants 
dels diversos municipis que formen part del Parc 
Natural del Montseny de la recent sentencia del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aques-
ta sentència anul·la de ple dret el Pla Especial del 
2008 afectant a més de mil set-centes hectàrees 
que ara queden desprotegides ja que amb la sen-
tència del Pla Especial suposa retornar als límits 
de protecció del Montseny de l’any 1977, vigent 
abans del 2008. 
Representant l’Ajuntament de Sant Pere de Vilama-
jor hi va assistir el tinent d’alcalde Joan Garcia. 
El missatge que va voler transmetre la Diputació i 
Generalitat, fou el de tranquil·litat alhora que es 
van resoldre dubtes i  es van explicar les accions 
que es prendran.
En primer lloc, es portarà al Parlament per tal que 
la Generalitat  mitjançant un decret -que ja està 
molt avançat- protegir la zona afectada fins a 
l’aprovació definitiva d’un nou Pla Especial.
Paral·lelament, s’iniciarà de nou el tràmit del nou 
Pla Especial. No serà només un pla de regulació 
urbanística, sinó que s’ampliarà amb l’àmbit de 
medi ambient, territori i sostenibilitat. Aquest pro-
cediment serà més llarg però força més curt que 

si és comencés de zero, ja que la feina està pràc-
ticament feta. La sentència del Tribunal Suprem, 
acollint la tesi del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, manté que el Pla no és un simple pla 
de gestió o d’ordenació de recursos naturals, o de 
mera gestió de l’àmbit protegit “sinó que té la na-
turalesa de pla territorial sectorial, on s’hi escomet 
una nova categorització del sòl i conté normes 
i determinacions de caràcter urbanístic en ordre 
a l’establiment d’usos, construccions i activitats 
prohibides i permeses”. A partir d’ara, la Dipu-
tació de Barcelona i els ajuntaments començaran 
a treballar per consensuar un nou Pla Especial de 
Protecció del Montseny.
Finalment, en la reunió també es van respondre 
els diferents dubtes que van sorgir per part dels 
municipis. Sant Pere de Vilamajor al tenir aprovat 
el POUM i, dins d’aquest, tenir annexada en el 
seu Annex V, tota la normativa que el Pla Especial 
preveia a la zona afectada per la sentència, en 
principi la zona queda protegida, de totes mane-
res hem fet la consulta als assessors jurídics de la 
Diputació per no tenir cap dubte al respecte.
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Dissabte passat 11 de febrer de 2017, 
davant unes setanta persones, es va ce-
lebrar l’assemblea general de l’Associa-
ció de Veïns de Can Ram. El president, 
el tresorer i el secretari de l’entitat van 
fer el resum anual, van explicar l’estat 
de comptes, aprovació del pressupost 
del 2017 i es va fer la renovació de 
la Junta.
Un dels punts de l’ordre del dia era la 
signatura d’un conveni de col·laboració 
entre l’Associació de Veïns i l’Ajunta-
ment. A tal efecte, a l’assemblea van 
ser convidats l’alcaldessa Pamela Isús i 
el regidor de barris Joan Garcia.
Isús i Garcia van intervenir diverses ve-
gades per fer aclariments de diversos 
temes que van sorgir al llarg de l’assem-
blea. Durant el punt relacionat amb el conveni de 
cessió del local social, el regidor de barris va llegir 
integrament el conveni que es portava a votació, 
va explicar i aclarir alguns dels seus punts i va ser 
aprovat amb 62 vots a favor, 2 en contra i cap 
abstenció. Un cop aprovat va ser signat per l’alcal-
dessa i pel president de la entitat.
Tot seguit l’alcaldessa va dirigir unes paraules a 
l’Associació agraint la seva tasca i la seva col·la-
boració en els diferents actes socials que es fan al 

poble.
És el primer conveni que se signa amb una entitat 
després de l’aprovació del reglament d’usos de lo-
cals municipals de Sant Pere de Vilamajor. En breu 
se signarà també amb el Club de petanca de Can 
Ram, que recentment a la última assemblea ha can-
viat membres de la junta.
Des de la regidoria de barris seguim treballant per 
conveniar amb totes les entitats que en fan ús de 
locals municipals.

L’Ajuntament i l’Associació de Veïns 
signen el conveni de cessió d’ús del 
local social de Can Ram
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El sector turístic del 
Vallès Oriental
aprova el Pla d’Acció 
2017 de Turisme
El passat 23 de febrer es va celebrar un Plenari 
Tècnic Privat de turisme del Vallès Oriental, en el 
que van assistir prop d’una vintena de representants 
del sector turístic públic i privat del Vallès Oriental. 
Durant la jornada es va treballar les diferents pro-
postes pel Pla d’Acció 2017. Tot seguit, el dia 28 
de febrer, es va celebrar el Plenari Polític de turisme 
que va comptar amb l’assistència de prop d’una 
quinzena de representants dels municipis de la co-
marca, entre ells, el tinent d’alcalde de Sant Pere 
de Vilamajor i regidor de turisme, Joan Garcia.
A la sessió es va parlar sobre els objectius estra-
tègics i els objectius anuals del Pla d’Acció 2017 
que són: la dinamització del turisme sostenible 
coincidint amb l’any internacional del turisme soste-

nible; l’increment de la promoció dels producte tu-
rístic de la comarca a través de la plataforma web 
www.turismevalles.com; la creació i la dinamitza-
ció de la Taula de Turisme de Shopping en la que 
hi participen ens públics i privats; la implementació 
del sistema Biosphere al Vallès Oriental; la realit-
zació de campanyes de comunicació enfocades a 
l’àrea metropolitana de Barcelona; la millora de la 
formació del sector turístic de la comarca; la realit-
zació d’accions de promoció enfocades al mercat 
francès; la dinamització del turisme gastronòmic i 
de productes de proximitat; i la contribució de la 
millorar de la qualitat del sector.
També es van explicar les diferents accions que es 
proposen dur a terme dins dels quatre grans àmbits 
de treball: la creació de producte turístic i la millo-
ra de la qualitat en destinació; la comunicació i 
promoció del Vallès Oriental; la relacions amb les 
diferents administracions públiques i els agents pri-
vats del territori; i la proposta de projecte singular 
2017. Els assistents al Plenari Polític van aprovar 
el Pla d’Acció 2017.
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Governació, transports
i sanitat

Miquel Pérez

Alerta amb el
mosquit tigre
Per a temes sobre picades i informació sa-
nitària en general relacionada amb aques-
ta espècie, podeu adreçar-vos al Departa-
ment de Salut al telèfon 932 272 900.

Més informació: El mosquit tigre (Aedes albopictus) 
és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a 
Catalunya per primera vegada l’estiu de 2004. 
Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos 
i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.
Els ous i les larves viuen en petites basses d’aigua 
estancada, en àrees exteriors properes a la presèn-
cia humana. Per això, la mesura més eficaç per 
evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb 
aigua on creixen.
La presència del mosquit és molt molesta pel nom-
bre tan elevat de picades que causen els exem-
plars femella. A Catalunya, fins ara, no s’ha de-
tectat cap cas de malaltia transmesa per aquest 
mosquit. Tanmateix, cal tenir present la capacitat 
que tenen d’actuar com a vector d’algunes menes 
de malalties, com les produïdes pels virus Chikun-
gunya i dengue, tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país.

MESURES PER EVITAR-NE LA
PROLIFERACIÓ:
El mosquit tigre se’l reconeix per les ratlles 
blanques al cap, el cos i les potes, i pica de 
dia. La seva presència és molt molesta pel 
nombre tan elevat de picades que causen els 
exemplars femella.
Es tracta d’un mosquit que no es pot eradicar, 
però sí que es pot controlar la seva població 
evitant que pugui criar, eliminant els punts 
d’aigua on poden créixer, qualsevol massa 
d’aigua petita i estancada com bidons, ge-
rros, plats de testos, cubells o altres tipus de 
recipients.



Urbanisme i territori
Recordem: L’1 de maig, 
tinguem les parcel·les
netes!
Des de l’àrea de Medi Ambient volem recordar a tots els pro-
pietaris de solars que segons l’ordenança reguladora de la 
conservació i neteja de solars i parcel·les i prevenció d’incen-
dis és d’obligat compliment el deure dels propietaris de fer el 
manteniment necessari dels solars i les parcel·les i tenir-les en 
condicions de salubritat, higiene i ornat públic.

Les finques han estar lliures de tot tipus de restes vegetals, runes 
i residus de qualsevol naturalesa.

Els propietaris dels solars han de mantenir-los en bon estat de 
conservació de forma habitual i poder reduir al màxim qualse-
vol risc d’incendi o de plaga.

Joan Bruguera
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La brigada municipal 
està realitzant tasques 
de desbrossament de 
les vies urbanes i
zones verdes del
municipi
Les condicions meteorològiques han fet que en-
guany s’hagin hagut d’avançar les tasques de 
neteja i desbrossament de les voreres de les vies 
urbanes i així com de les zones verdes i d’equi-
paments de la zona urbanes del centre urbà, Can 
Derrocada, Can Ram, Can Vila, Vallserena, Les 
Faldes, Can Llobera i Can Miret. Aquestes tasques 
periòdiques de manteniment es realitzen a tot el 

municipi quan arriba la primavera i les herbes 
creixen per arreu.
Eliminació dels herbicides. En el tractament de la 
vegetació de les voreres i zones verdes municipals, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha eliminat 
l’aplicació d’herbicides. El control d’aquesta vege-
tació es fa, des de l’any passat, amb mitjans mecà-
nics i allà on és possible, com a les zones verdes, 
amb la pastura de ramats d’ovelles i cabres.

Nou projecte d’accés 
al Torre Roja
La passada junta del dia 29 de Març d’enguany  
l’equip de govern vàrem aprovar el nou projecte 
d’accés al Torre Roja. L’escola de primària fins ara 
te accés per la urbanització de Can Derrocada 
pels carrers Sant Roc i Sant Marçal, cosa que difi-
culta la mobilitat dels vehicles que s’agrupen a les 
hores d’entrada i de sortida a hores punta 8:30h 
AM  i 16:30h PM a  l’escola.  Aquest projecte 

donarà un nou accés d’entrada des de la BP-5109 
i de sortida per un dels carrers de Can Derroca-
da. Aquesta solució s’ha prioritzat des del primer 
moment  per aquest consistori  ja que a les meses 
de negociació es va demanar subvenció per des-
envolupar-ho i amb l’aprovació de la redacció del 
mateix tenim la primera fase feta. Ara hi hauran 
les passes següents pel seu desenvolupament, que  
aniran lligades amb els períodes d’estiueig dels 
infants per no destorbar el bon funcionament dels 
equipaments i dels seus usuaris.

Des del 15 de març i fi ns 
el 15 d’octubre està

prohibit fer foc.
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VILAMAJOR, TERRITORIALMENT,
ECONÒMICAMENT I SOCIALMENT,
SOM UN SOL POBLE
Ni la divisió administrativa parroquial del segle XIX, ni les equivocades decisions po-
lítiques, unilaterals, dels governs municipals poden trencar els nostres lligams històrics 
familiars i de veïnatge”.

Davant de l’anunciada proposta del govern municipal de Sant Antoni de Vilamajor de prohibir 
el trànsit de vehicles dels veïns residents als veïnats de llevant de Sant Pere (Can Ram, Can 
Vila, Vallserena, Sot de l’Om i els Boscassos) per algun carrer del nucli urbà de St. Antoni, 
ens veiem amb l’obligació d’expressar el nostre posicionament, com a govern municipal de 
St. Pere, amb els següents termes:

1. Els actuals governs municipals de St. Pere I de St. Antoni de Vilamajor hem heretat, per activa 
i/o per passiva el desenvolupament urbanístic dels nostres municipis de la segona meitat del  
segle XX, amb tots els avantatges i amb totes les conseqüències, que hem d’assumir i saber 
gestionar.

2. Des de sempre, aquests nuclis urbans de la zona de llevat de St. Pere, per raons geo-
gràfi ques, han tingut el seu accés vial, bàsicament, des del nucli urbà de St. Antoni.
Aquest fet ha determinat que dues generacions de veïns d’aquests barris, encara que adminis-
trativament són de St. Pere, hagin tingut una estreta relació econòmica i comercial i fi ns i tot 
d’amistat i de veïnatge amb els veïns del nucli urbà de St. Antoni.

3. Han contractat I segueixen béns i serveis a tècnics i professionals  (constructors, electricistes, 
fusters, enguixadors, pintors, jardiners,..etc). Han sigut i són clients de comerços i d’empreses 
de Serveis. Han sigut i són usuaris de l’oferta festiva i cultural de Sant Antoni. En defi nitiva, 
encara que administrativament són veïns de St. Pere, en molts altres aspectes, també són veïns 
de St. Antoni

4. El governs municipals hem d’administrar i gestionar els nostres municipis amb la voluntat de 
resoldre les qüestions que van sorgint i amb una visió prou àmplia per evitar el possible perju-
dici de tercers, que sempre són els nostres veïns.

5. Semblava que la col·laboració acordada pels dos ajuntaments per resoldre el pas per la 
Farinera, fi nançat per igual i dins del terme municipal de St. Antoni, donaria els seus fruits i 
resoldria, en bona part, el problema del trànsit que s’havia generat.

6. No és admissible per cap concepte que als veïns de St. Pere puguin trobar-se amb la prohició 
de transitar per qualsevol carrer de St. Antoni, pel fet de ser veïns de St. Pere, quan també 
es proposa que els veïns que siguin alhora de Can Vila i de St. Antoni puguin fer-ho, proveïts 
d’un distintiu.

7. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor s’oposa a la proposta que ha anunciat el govern de 
St. Antoni, considerant  que, de posar-se en pràctica aquesta proposta,  atendaria als drets 
fonamentals de les persones perjudicades, que serien víctimes d’una decisió de segregació.

8. El govern municipal de St. Pere vol ajudar al govern municipal de St. Antoni a repensar la 
seva proposta perquè pugui resoldre la mobilitat dins del seu municipi i, per això, hem con-
certat una reunió amb el diputat de Territori, Jordi Fàbrega, de la Diputació de Barcelona per 
crear consens, mediació i viabilitat.

Tenim el convenciment que administrativament tenim dos governs locals però,per molts motius, els 
veïns de Vilamajor som un sol poble.
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Educació i comunicació
Raquel Salcedo

Vilabots de Sant 
Pere de Vilamajor a 
la FIRST Lego League 
La il·lusió, l’ esforç i el seny de la canalla i el recol-
zament dels seus pares porta Sant Pere de Vilamajor 
al primer lloc de la FLL 2017 a La Universitat de 
Vic. Han estat molts mesos de treball, de compartir 
moments especials, d’aprendre nous reptes i de des-
cobrir el món dels ratpenats.
La competició ha estat molt intensa amb 32 equips 
de Catalunya i Andorra. Un gran treball en el camp 
de la robòtica, una presentació del projecte dels 
ratpenats teatralitzada, una sorprenent posada en 
escena per exposar els valors de l’equip i una expo-
sició sobre el disseny i la programació del robot que 

ha impressionat a professors de la facultat d’engin-
yeria de la UVIC ha acabat portant l’equip de Sant 
Pere a guanyar aquest primer premi.

Caixes Niu per Ocells
El fet de fer-nos poble lliure de pesticides i de Viles Florides, no 
només ha de ser un acte amb una moció passada per un ple, les 
actuacions s’han d’anar fent i obtenint resultats de millora cada dia, 
per començar hem penjat unes caixes perquè nidin els ocells de Sant 
Pere a la zona d’arbrat que hi ha al costat de la pista i parc infantil. 
Seguirem fent actuacions de diferents caràcters i amb més o menys 
visibilitat i de totes elles us anirem informant.

Sant Pere de
Vilamajor ja és un 
poble de
VilesFlorides
Sant Pere de Vilamajor és una petita gran pobla-
ció amb una extensió de 35Km2 i 4300 habitants. 
El 60% del seu territori és dins el Parc Natural del 
Montseny i per tant reserva de la Biosfera, el que 
ens ha dut a fer-nos poble lliure de pesticides per 
tenir més cura de l’entorn, una població plena de 
senders per poder passejar en un espai únic, ple 
d’alzines, castanyers amb diversitat de fl ora i fauna. 
S’incrementa el seu valor paisatgístic mitjançant pro-
moció de diferents punts del nucli, per una banda 
pacifi cant la zona històrica, amb zones d’enjardina-
ment i descans i per altre en la zona d’esbarjo fami-
liar amb un punt de repoblació d’ocells instal•lant 
diferents caixes de fusta per que puguin fer niu.
Al punt d’informació de turisme i també del parc es 
poden trobar totes les rutes a fer amb diferents graus 
de difi cultat, des de el Roure Gros fi ns al Massís del 
Montseny, fan de tot passeig un entorn privilegiat 
per tot aquell que el gaudeix.

Un passeig per Sant Pere, un passeig per la natura 
de la Biosfera.
Amb aquest escrit ens presentem a Viles Florides, 
però la qualitat d’aquest projecte és des d’un bon 
començament donar valor al gran entorn que tenim 
i del que podem gaudir cada dia, un cop més la 
millora comuna és un bé per a tots i tenir-hi cura una 
feina també de tots.
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Vilabots 
de Sant 
Pere de
Vilamajor  

“Som la Irene, la Joana, l’Arnau, el Jan, l’Anna, la 
Marta i la Clàudia, un grup d’amics i familiars de 
Sant Pere de Vilamajor. Un poble meravellós del 
Vallès Oriental, a peu del Montseny. Ens agrada 
on vivim, l’entorn natural i cultural que ens hi en-
volta.”
Aquesta és la tarja de presentació de VILABOTS, 
un grup d’estudiants de les escoles de Sant Pere 
que han volgut integrar dins del seu projecte per 
competir a la Lego League, una solució al gran 
desenvolupament que s’ha produït en els últims 
anys del mosquit tigre i d’altres de la seva espècie. 
L’aspecte principal d’aquesta competició és incor-
porar en el dia a dia dels estudiants la robòtica 
mitjançant les seves construccions i competicions 
durant el curs escolar o amb extraescolars.
L’altra part però no menys important és l’apartat del 
projecte científic que han de desenvolupat i creat 
per donar un altra valor per entrar-hi en aquesta 

competició i aquí és a on s’han lluït la Irene, l’Ar-
nau, en Jan, l’Anna, la Marta, la Joana i la Clàu-
dia, ja que han fet un estudi exhaustiu del habitat 
dels ratpenats que habiten arreu del món, a Cata-
lunya i en concret al Montseny que compta amb 16 
espècies diferents i una d’elles en perill d’extinció, 
es tracta del ratpenat (De Ferradura Petita) han es-
tat el seu objectiu d’investigació per obrir aquest 
nou àmbit de treball juntament amb l’Ajuntament 
de Sant Pere, que oferirà la seva col·laboració per 
penjar caixes nius i llocs a on posar-les per aquests 
Ratpenats en els espais verds del municipi. Amb 
aquesta actuació és vol donar valor a la feina des-
envolupada per estudiants de Sant Pere i un cop 
més preservar el medi que ens envolta, el qual és 
tan vulnerable sinó tenim cura de les coses petites, 
com son aquesta espècie, que és única en el món i 
només podrà sobreviure als hiverns si els hi donem 
i preservem un espai per a la seva hibernació, ja 
que és tracta d’un animal que realitza trajectes de 
vol curts i no migra per passar aquesta estació.
Us animem a seguir en aquests set nois i noies i 
el seu projecte, que està assessorat pel Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i pel Parc Natu-
ral del Montseny, nosaltres de ben segur que ho 
farem!!!

Col·locació Nius
Ratpenats
L’equip de joves que conforma el grup VILABOTS 
dilluns al matí (27/02/2017)aprofitant el fet de 
tenir festa a les escoles, va decidir seguir amb la 
seva tasca en el desenvolupament del seu projecte 
d’estudi i protecció dels ratpenats, per això van 
acompanyar a la Nadia de la brigada de Sant 
Pere per penjar les Caixes Niu seguint el model 
del Museu de Granollers per donar cabuda al des-
envolupament dels ratpenats comuns. Pel que fa als 
de Ferradura petita, que son els que es troben en 
perill d’extinció es realitzarà un treball conjunt amb 
el Parc del Montseny, ja que aquests animalons ne-
cessiten un altre tipus d’espai per hivernar, sostres 
de masies, més foscor i menys soroll.
Tots amb l’estudi del Medi i donant suport als treballs 
ben fets i amb bones iniciatives ambientals farem 

del nostre 
m u n i c i p i , 
un poble 
amb visió 
de conser-
vació que 
és la millor 
h e r è n c i a 
per a les 
noves ge-
neracions.

VILABOTS de
Logronyo a
Califòrnia
El passat 18 de març s’ha tancat la final de l’edició 
FIRST LEAGUE ESPANYA amb una convocatòria a 
Logronyo amb la participació de 12.000 joves or-
ganitzats en 1.600 equips que han competit en 32 
tornejos classificatoris celebrats en 24 ciutats de 
tot l’estat espanyol i han col·laborat més de 2.500 
voluntaris pel seu desenvolupament.
Un cop més l’equip de Sant Pere de Vilamajor els 
VILABOTS han guanyat aquest campionat i s’han 
classificat per anar a Califòrnia EE.UU amb el Premi 
LEGO Education ROBOTIX com a  joves promeses, 
tot un honor per a tot el nostre poble per comptar 
amb uns joves que segueixen fent la seva feina per 
salvaguardar els ratpenats i també desenvolupant 
les seves aptituds en robòtica i competició, lligades 
amb l’educació i les bones pràctiques.
Un cop més FELICITATS!!! 
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El departament de
Medi-ambient de la
Generalitat de Catalunya 

després de 
trobar un 
altra brot a 
la zona de 
Lliçà
recomana
ampliar les 
mesures fi ns 
al 4 d’Abril

Prohibicions i mesures de restricció addi-
cionals establertes a les zones de protec-
ció i vigilància d’Infl uència Aviària

• Prohibició de la celebració de fi res, mercats, ex-
posicions i altres concentracions d’aus de corral 
o d’altres concentracions d’aus de corral o altres 
aus captives.

• Queda prohibida la cria d’ànecs i oques conjunta-
ment amb altres aus de corral.

• Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire 
lliure: en cas que el titular s’oposi a confi nar les 
aus, l’autoritat competent podrà ordenar el sacri-
fi ci obligatori.

• Queda prohibit donar aigua a les aus de corral 
procedents de dipòsits d’aigua en els quals hi pu-
guin tenir accés les aus salvatges

• Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior quedaran 
sufi cientment protegits contra les aus salvatges 
aquàtiques.

• Queda prohibida la utilització d’ocells de les or-
dres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams

Procediment:

2. Període de presentació de projectes 
- Ciutadans i ciutadanes presentant propostes de for-

ma presencial o telemàtica en el període previst a 
tal efecte. Poden presentar propostes els ciutadans 
i ciutadanes amb un mínim de 10 signatures, en-
titats i associacions registrades a Sant Pere , amb 
el corresponent acord del seus òrgans segons els 
Estatuts de les mateixes.

- Cada proposta tindrà una persona responsable 
que serà amb qui es mantindran tots els contactes 
des de l’Ajuntament.

2.1. Tipus de projectes objecte de la convocatòria 
Projectes que suposin una intervenció en la comunitat 
on es desenvolupen, que tinguin per objecte la millo-
ra i el canvi de les condicions de vida de la població 
a qui van dirigits i amb un mínim d’estudi del mateix:

- Títol, necessitat a la que dona suport, objectiu, 
descripció, ubicacions possibles, pressupost apro-
ximat.

- Projectes que tinguin com a objectiu una interven-
ció a l’espai públic o als equipaments municipals.

- Projectes que tinguin com a objecte l’adequació, 
millora i/o rehabilitació d’equipaments municipals 
destinats a l’ús de les entitats o la ciutadania en 
general.

- Projectes que tinguin com a objectiu el fi nança-
ment d’activitats o serveis dirigits a les persones 
i/o d’intervenció comunitària.

- Projectes de caire esportiu, de lleure, culturals, so-
cial, econòmics i dirigits a les persones en general 
o bé a col·lectius específi cs.

2.2. Les propostes presentades han de els següents 
criteris: 

- Criteri de legalitat: les propostes presentades hau-
ran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del 
municipi. Donar resposta a una necessitat col·lec-
tiva.

- Criteri de competències municipals: les accions 
a dur a terme d’acord a les propostes seran, ne-

1. Presentació de la proposta a la ciutadania
Divendres 3 de Març presentació al local social

• 3 Març – Sessions Informatives a La Fàbrica
• Del 13 al 31 Març – Presentació de Projectes
• Del 3 al 21 d’Abril – Valoració de Projectes

(Comissió Tècnica)
• Del 26 al 28 d’Abril – Revisió de Projectes

(Comissió de Garanties)

• Del 2 al 5 de Maig – Ponències propostes
• 7 de Maig – Jornada de Votacions
• 14 de Maig – Publicació votacions 

Pressupostos participatius:

 “La Fàbrica”
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cessàriament, de competència municipal.

- Criteri econòmic: s’ha establert un límit pressupos-
tari que no podrà ser  superior a 39.788,80 €. 
Les propostes no poden comprometre exercicis 
pressupostaris futurs (en quant a despesa es refe-
reix, sí a manteniment). Fer referència a àmbits i 
temes de competència municipal o bé competèn-
cies assumides per l’ Ajuntament.

- Criteri d’inclusivitat i obertura: No poden provocar 
exclusió social, han de ser equitatives des d’un 
punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigi-
des al conjunt de la població, amb visió de ciutat 
i sostenibles amb el medi ambient.

- Criteri de concreció i sostenibilitat fi nancera: han 
de ser propostes concretes i no poden referir-se a 
actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent 
a terme, ni despeses obligatòries per part de 
l’ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents. Tampoc 
poden fer referència a subvencions que ja s’ator-
guen ni inversions que ja estiguin previstes.

- Criteri de viabilitat tècnica: tècnics de l’Ajuntament 
valoraran la viabilitat dels projectes presentats en 
relació a les competències i capacitats de l’Ajun-
tament.

Del 3 al 21 d’Abril 
2.3 Valoració de les propostes 

- Totes les propostes seran estudiades per l’equip 
tècnic municipal que treballi en l’àmbit de cada 
projecte.

- La valoració sobre la viabilitat tècnica i econòmica 
de les propostes tindrà en compte que: 

1- La proposta sigui avaluable econòmicament i no 
superi el límit dels 39.788,60 €.

2- La proposta sigui viable tècnicament (que no exis-
teixin impediments tècnics per realitzar el projecte 
i que aquest s’ajusti a la normativa jurídica vigent).

- Un cop valorades les propostes, es respondrà a 
totes les sol·licituds mitjançant un correu electrònic 
exposant els motius de la viabilitat o no de la pro-
posta.

- Les propostes es faran públiques al web munici-
pal, així com també la valoració que en faci la 
comissió tècnica.

- Les propostes es valoraran del 3 al 21 d’abril.

- En cas de ser desestimades se n’argumentaran els 
motius.

- En cas de ser acceptades, l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor es posarà en contacte amb la 
persona o entitat que ha presentat el projecte per 
tal de preparar-ne la difusió.

2 al 5 de Maig
Presentació o Ponències de
Propostes
2.4 Presentació de les propostes 

- Les propostes acceptades es presentaran pública-
ment en una jornada específi ca de presentació 
davant els ciutadans que serà el 30 d’abril.

- Cada proposta disposarà de 15 minuts per poder 
ser presentada, amb 10 minuts més per a pregun-
tes.

2.5 Execució dels projectes

- Durant l’execució del projecte, l’Ajuntament tindrà 
contacte directe amb la persona responsable del 
projecte guanyador.

- Al fi nal de la realització del projecte, l’Ajuntament 
farà una avaluació del procés i de la implicació 
del promotor del projecte.

7 de Maig
Jornada de Votacions
2.6 Votacions dels projectes

- Resultarà guanyador el projecte que hagi obtingut 
més vots (un sol vot de més, pot fer guanyador el 
projecte)

- Si el projecte guanyador té una dotació pressu-
postària inferior al pressupost disponible (1% del 
total del pressupost de 2017), es valorarà la pos-
sibilitat de realitzar un segon projecte (que serà el 
que hagi quedat com a segon classifi cat, o el que 
s’hagi desestimat si hi ha hagut empat).
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L’Associació Vila-
magore Medieval i 
l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 
signen un conveni de 
col·laboració
L’entitat Vilamagore Medieval porta molt temps 
col·laborant amb l’Ajuntament en l’organització de 
la festa medieval. Per tal de donar continuïtat a 
la festa, ambdues parts han signat un conveni de 
col·laboració.

Ajuts al transport
públic per a persones 
en situació d’atur
El Consell d’Administració de l’ATM de l’àrea de 
Barcelona, del qual en forma part l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor a través de l’AMTU, va 
aprovar unes millores per a persones en situació 
d’atur per tal de millorar les prestacions de la tar-
geta bonificada del transport integrat.
NOVETAT! A partir de l’1 de març de 2017 se 
substitueix la T-Trimestre actual per una targeta 
T-Mes al preu de la targeta T-10 d’1 zona i po-
dran accedir a aquesta bonificació les persones 
en situació d’atur que rebin una prestació pública, 
de qualsevol administració, inferior al Salari Mínim 
Interprofessional.
Per tant, podran beneficiar-se d’aquest títol, les per-
sones que rebin qualsevol ajut (relacionat amb el 
fet d’estar a l’atur) justificat, entre d’altres, amb un 
certificat emès pel departament de serveis socials 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Un cop es tingui el 
certificat, només cal-
drà adreçar-se els 
punts de venda auto-
ritzats i lliurar el cer-
tificat original emès 
pels serveis socials 
i presentar el DNI/NIE en vigor. El punt de ven-
da autoritzat més proper és a l’estació d’autobu-
sos de Granollers (AV. Del Parc, 2 –Sagalés-. Tel. 
938707860).

Informació d’interès:
• El certificat ha de ser l’original i no la fotocòpia.
• La validesa del certificat és de 105 dies a partir 

de la data de la seva emissió, termini durant el 
qual l’usuari pot adquirir un màxim de 3 títols 
de transport sense necessitat de lliurar un nou 
certificat.

• El SMI (salari mínim interprofessional) de l’any 
2017 és de 707’60 euros.

• Cal que transcorrin 27 dies entre la compra 
d’una targeta T-Mes bonificada i la següent, en-
cara que s’hagi perdut o hagi estat extraviada.

La Festa Medieval del Vilamago-
re es trasllada als dies 4 i 5 de 
novembre
L’Associació Vilamagore Medieval va celebrar el 
passat diumenge 26 de març de 2017 l’assem-
blea on es va presentar el nou director artístic, 
Isaac Morera, que ja ha col·laborat en moltes de 
les edicions anteriors. A més de la seva vinculació 
amb el Vilamagore, també és coordinador de la 
festa medieval de Castelló d’Empúries.
Davant d’una setantena de voluntaris es van es-
bossar algunes de les novetats de cara a l’edició 
del 2017. La més destacada és la data: el 4 i 5 

de novembre. El Vilamagore se separa de la Festa 
Major de Sant Pere i ampliarà el seu horari, fent-se 
a partir de les 10 del matí.
La festa també comptarà amb més teatre de carrer, 
ampliació del mercat i nous escenaris, com ara els 
entorns de l’església i el centre històric. També es 
canviarà el model d’una única macrotaberna i es 
podran trobar més d’una taberna pel recinte de la 
festa.
En essència, tots els elements que formen part de la 
festa continuen però amb un format diferent. 
Aquest any no dubtis a participar! Fes-te voluntari! 
T’esperem!

Cultura i
Serveis Socials

Dolores López
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Carnestoltes 2017 

Sant Pere de Vilama-
jor viu un dia de la 
dona lúdic i
reivindicatiu
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en motiu del 
“dia de la dona”, va organitzar al local municipal La 
fàbrica un espectacle interactiu i participatiu en què 
les persones del públic deixaren de ser uns simples 
espectadors i passaren a substituir els actors i les 
actrius. Assajant la realitat que potser un dia els tocà 
viure, ajuden els protagonistes de l’obra a trobar 
noves maneres d’actuar davant de la situació que 
planteja la peça teatral. 
Des de quan les dones han de mantenir l’aparença 
de tenir sempre vint-i-cinc anys? Una cosa és la salut 
i una altra, la dictadura de l’estètica. Menjar és un 
veritable trauma per a un gran nombre de dones, 
esclaves de la moda, de les seves parelles i, fi ns i tot, 
de les seves amigues i famílies. Com a conseqüència 
del negoci que genera la indústria de la moda, el 
camí cap a la igualtat i la llibertat encara és molt 
llarg. 

El passat 25 de febrer, l’Associació La Petjada de Vilamajor, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, va organitzar la festa infantil 
de Carnestoltes. Va començar amb un espectacle del grup d’animació infantil 
Grimpallunes i, tot seguit, es va fer un concurs de disfresses. Des de l’àrea de 
cultura volem felicitar als guanyadors del concurs! Felicitats!
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Opiníó dels grups municipals

Aquest espai ha estat reservat 
per la candidatura del Grup In-
dependent de Sant Pere.

Pressupostos participatius, fem 
pedagogia!

A Sant Pere tenim l’experiència, amb 
el Consell del Poble, de com costa 
involucrar els veïns i veïnes en els 
processos participatius. El Consell 
ha estat des de l’any 2004 l’òrgan 
consultiu del nostre ajuntament i, a 
hores d’ara, resta inactiu per manca 
de participació. Queda clar amb 
aquest exemple, i amb molts d’altres 
que podríem trobar al nostre munici-
pi i arreu, que la participació és, ara 
com ara, encara una fi ta pendent i 
un gran repte.

Per poder anar guanyant participa-
ció, any rere any, amb l’exercici 
de fer els pressupostos participats, 
creiem que caldrà fer accions que 
fomentin la implicació de la pobla-
ció, accions destinades a fer-ne pe-
dagogia per crear un esperit crític i 
corresponsable, com:

Arribar a la població de forma di-
recta, amb una campanya porta a 
porta, explicant a les veïnes la ne-
cessitat i l’oportunitat de participar.

Disposar d’un material pedagògic 
per crear cultura política donant a 
conèixer què és la democràcia par-
ticipativa, per què cal participar, 
quins canals tenen els veïns i veïnes 
per exercir-la, qui pot participar o 
com ho ha de fer. 

Fer accions i actes de comunicació 
com exposicions, actes lúdics, tallers 
i xerrades, i amb un exercici pràctic 
de democràcia participativa abans 
dels pressupostos del 2018.

Volem Vilamajor

Assemblees obertes cada dimarts a 
les 20 h
volemvilamajor@gmail.com
volemvilamajor.cat 
www.facebook.com/volemvilamajor/ 
@VolemVilamajor
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Estimats veïns, la complexitat dels estudis 
dels dirigents, exigeix la precisió i la de-
terminació, del sistema de participació 
general.

De la mateixa manera, el desenvolupa-
ment continu de diferents formes d’activitat, 
compleix un rol essencial en la formació, 
de les condicions fi nanceres i administrati-
ves existents.

Fins i tot, bé poguéssim atrevir a suggerir 
que, l’inici de l’acció general de forma-
ció de les actituds, implica el procés de 
reestructuració i modernització, de les bà-
siques premisses adoptades.

És obvi assenyalar que, la realització de 
les premisses del programa, ajuda a la 
preparació i a la realització, de les directi-
ves de desenvolupament per al futur.

Compromís o oportunisme?

ISP s’ha consolidat durant 4 le-
gislatures com a un grup, tenaç 
i il·lusionat amb un projecte de 
poble sostenible, just i solidari. 
Ho hem lluitat des de l’oposició 
o des del govern i hem conta-
giat aquesta il·lusió als veïns 
que han dipositat la confiança 
en un equip sòlid, constant i sen-
se més interessos.

I els altres grups?

Grups amb estructura i amb un 
gran suport tant econòmic com 
institucional, que han governat 
al poble i al país.

Grups, que si fem memòria, han 
tingut llistes canviants legislatura 
rere legislatura, i que malgrat 
estar governant, han provocat la 
desbandada dels seus regidors.

Al 2007 només va quedar l’Al-
calde, dels tres que van sortir, 
els altres 2 van fugir per “temes 
personals”. A la legislatura del 
2011, i pel mateix motiu, fins 
i tot l’Alcalde va saltar, després 
del que va semblar un cop d’es-
tat pel seu núm. 2.

I al 2015? Doncs “Sant tor-
nem-hi”. Mateix cap però nous 
reclutes; i perden les eleccions. 
Dos anys després ja han dimitit 
els tres regidors, inclòs el cap 
de llista, passant per una etapa 
de nombroses absències a ple-
naris, fins i tot al de pressupos-
tos.

Compromís vol dir estar a les 
dures i a les madures; defensar 
al teu electorat tant des del go-
vern com des de l’oposició.

Sant Pere no s’ho mereix això, 
no es mereix un plenari amb 4 
cadires buides.

COMPROMÍS!

Paisatge de primavera

“Un partit d’esquerra que es presenta 
per governar ha de ser capaç de defi -
nir la utopia per al seu poble”.

Tenim la sort de viure en un entorn pri-
vilegiat, que volem preservar, i que ha 
de ser com- patible amb un municipi 
equilibrat, sostenible, cohesionat, on 
els serveis bàsics i necessaris estiguin 
a l’abast de tothom, amb accés a l’ha-
bitatge, a l’educació, a la sanitat,..., 
amb l’objectiu de millorar la nostra 
qualitat de vida.

Com la lletra i la música d’una cançó, 
els projectes i el seu fi nançament han 
d’avançar al mateix ritme i aquesta ha 
sigut la tasca de la primera meitat de 
la legislatura per poder programar, 
entre d’altres:

Una planta de biomassa per donar 
servei a l’Ajuntament, al Pit Roig, al 
Pi Novell, a La Fàbrica i a l’Annex de 
Serveis, per l’estalvi energètic i per 
promoure, també, la gestió forestal i 
la prevenció d’incendis.

Nou vial d’accés a l’escola Torre 
Roja. Pavimentació del camí de Can 
Peu Alt. Manteniment de camins i vies 
públiques, amb un nou pla director 
de millora de paviments i voreres. 

Execució del Projecte d’Urbanització 
de l’Eixample (PAU 6), que ha de 
possibilitar l’oferta d’habitatge als fi lls 
del municipi.

Nou servei de transport públic “a la 
carta”.

Programació cívica i cultural, estable,  
al Pi Novell i a La Fàbrica…

Amb el compromís del govern i amb 
la direcció de la nostra alcaldessa, 
que ens permet confi ar perquè podem 
avançar junts cap el futur amb opti-
misme.
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Regidors

Pamela Isús i Saurí
Alcaldessa
Grup Municipal: ERC-AM
669 735 033
alcaldia@vilamajor.cat

Joan Garcia Medrano
Primer tinent d’alcalde
i regidor de promoció, turis-
me, barris, esports i joventut
Grup Municipal: ERC-AM
677 561 465
jgarcia@vilamajor.cat

Miguel Pérez González
Segon tinent d’alcalde i 
regidor de governació, salut 
i transports.
Grup Municipal: PSC
938450008
m.perez@vilamajor.cat

Dolores López Ávalos
Tercera tinent d’alcalde i 
regidora de benestar social i 
de cultura.
Grup Municipal: ISP
620 118 976
dlopez@vilamajor.cat

Joan Bruguera i Gras
Regidor d’urbanime, medi 
ambient, obres i serveis.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
brugueragj@vilamajor.cat

Nascuda a El Masnou el 1973, casada i té tres fills, resident a Can 
Derrocada des del 2001. És llicenciada en Turisme i professional-
ment ha treballat en la gestió i administració d’empreses. Ha estat 
presidenta de l’AMPA Torre Roja. Li agraden els reptes de crear nous 
projectes i creu fermament en el treball en equip. Actualment, és 
l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor i responsable de les àrees 
d’hisenda i de recursos humans.

Nascut a Barcelona el 1968, casat i amb quatre fi lls viu Sant Pere de Vilama-
jor des del 1995. Té una empresa de construcció de motlles per la injecció de 
plàstic. Ha estat secretari de l’AV de Sant Pere, tresorer de l’associació Sant 
Pere Decideix, coordinador a les consultes per la independència i membre del 
Consell del Poble. És de tarannà de consens, obert i participatiu, implicat en 
la participació ciutadana i en la cultura del poble, compromès amb el procés 
per assolir la independència del nostre país.

Miguel Pérez, veí de Can Vila, es presentà a les passades elec-
cions del 2015 per la candidatura del PSC i fou elegit regidor. La 
candidatura obtingué 158 vots i un regidor. Dirigeix les àrees de 
governació, salut i transports.

Veïna de Sant Pere, de Faldes. Enamorada i defensora del poble on 
va triar viure, de la seva gent i del seu entorn natural.
Sense càrregues o interessos partidistes, honesta, lluitadora, res-
ponsable, transparent i compromesa amb Sant Pere i amb Catalun-
ya. Progressista, plural, respectuosa amb la diversitat i preocupada 
pels problemes i el benestar dels seus veïns.
Amb llarga experiència en la gestió municipal, tant des d’una opo-
sició responsable i activa, com novament formant part d’un govern 
social, preocupat per la gent.

En Joan Bruguera i Gras, fill de Sant Pere de Vilamajor, viu al 
veïnat del Pla, es presentà a les passades eleccions municipals de 
2015 a la candidatura d’ERC-AM i fou elegit regidor. La candida-
tura obtingué 506 vots i 4 regidors. Fou alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor del 2003 al 2007 i primer tinent d’alcalde del 2012 al 
2015. Actualment és el regidor responsable de l’àrea de territori 
i sostenibilitat.
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Raquel Salcedo Ramos
Regidora d’educació, comu-
nicació i participació
ciutadana.
Grup Municipal: ERC-AM
938450008
rsalcedo@vilamajor.cat

Vacant
Grup Municipal: CIU
Després de la renúncia 
al càrrec de regidor del 
Sr. Martí Artalejo Ferrer, 
la plaça de regidor està 
vacant.

Candidatura del GISP 

Raquel Salcedo veïna de Sant Pere de Vilamajor des de fa 15 anys, 
vinculada al món de l’Educació, la Imatge i la Comunicació. Es 
presenta a les eleccions municipals de 2015 per la candidatura 
ERC-AM i ha estat elegida regidora. 
“Dissenyar un bon futur, per un gran Poble, es comença en el pre-
sent entenent les seves arrels i cercant el camí per ampliar-les i 
millorar-les”.

Després de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Martí Artalejo Ferrer, la 
plaça de regidor està vacant.

Pendent d’acceptar el càrrec

Vacant
Grup Municipal: CIU

Després de la renúncia al càrrec de regidor de la Sra. Irena Bonilla Garcia, la 
plaça de regidor està vacant.

Vacant
Grup Municipal: CiU
Després de la renúncia al 
càrrec de regidor de la
Sra. Montserrat Vázquez 
Mora, la plaça de regidor 
està vacant.

Després de la renúncia al càrrec de regidor de la Sra. Montserrat Vázquez 
Mora, la plaça de regidor està vacant. 

John Mackay
Regidor portaveu de l’assemblea 
oberta a tothom de vilamajor
Grup municipal: VOLEM VILAMAJOR
Telèfon: 938450008 
E-mail: portaveuassemblea@gmail.com
http://volemvilamajor.com

En John Mackay  es va presentar a la candidatura de VOLEM VILA-
MAJOR amb l’objectiu d’empoderar als veïns de Vilamajor. L’objec-
tiu és fer a cada veí responsable de les decisions que la comunitat 
vagi prenent a les assemblees. Un procés llarg i lent i molt enriqui-
dor. La meva feina com a regidor és traslladar les veus dels que hi 
participen als plens i a les comissions de treball que s’organitzen 
amb l’ajuntament.
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