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Telèfons
     d’interès

Nom Telèfon

Ajuntament 938 450 008
Ajuntament (fax) 938 452 059
Línia directa amb l’alcalde 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) 800 760 706
Escola Torre Roja 938 452 470
IES Vilamajor 938 452 335
IES Giola (Llinars) 938 412 866
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 900 103 390
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  677 350 244
Taxi Fernández 652 796 773
Taxi Eugeny Lyapin 675 867 711
Taxi Rubén Bravo 610 653 635
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BUTLLETÍ 37 
Atesa la convocatòria electoral de les Corts 
Espanyoles el passat mes d’abril, no es va poder 
imprimir i fer-vos arribar el butlletí municipal número 
37 a les vostres cases i se’n va fer una versió digital 
en format PDF.  
 
Si el voleu consultar el trobareu en versió PDF al 
web municipal www.vilamajor.cat. 
 
També us el podeu descarregar amb el mòbil en 
aquest codi QR: 
 

      
 

 

3



4



5



6



7



8



9



La Clau
de Vilamajor





Pamela Isús, 
Com Alcaldessa del nostre estimat poble de Sant Pere de Vilamajor, que ja 
vàreu confiar en mi en el 2015, ara m’he tornat a presentar amb el mateix 
respecte i honor cap al poble i cap a la ciutadania. 
Aquest 2019 aquells votants i molts d’altres heu tornat a confiar en la meva 
persona i en el nostre nou projecte. Aquest repte que se’m presenta de nou 
fa que tot allò en el que hem de treballar, tant jo com la resta de l’equip de 
Govern, ha de tenir una visualització global del poble, de l’entorn, de la 
millora de serveis, de l’ampliació cap a un futur dedicat a les persones i les 
seves necessitats com a ciutadans.
Sempre he tingut present que els petits canvis poden ser la base i fonament 
de grans projectes. Seguiré treballant en aquest sentit i donaré valor a l’en-
torn privilegiat en el que vivim perquè no es perdi l’essència com a poble i 
també sigui un municipi del segle XXI.

Joan Garcia Medrano, 
Primer de tot, 938 gràcies a totes i tots els que ens heu fet confiança, felici-
tar a la resta i felicitar-nos per l’alta participació un 64,57%.
Governarem per tots vosaltres, els que ens heu votat i els que no, com sem-
pre hem fet. Seguirem sent propers i escoltant-vos a tots, sense les vostres 
crítiques, els vostres comentaris, les vostres propostes, no podríem seguir 
millorant.
Tenim molts projectes per finalitzar i molts per començar, treballarem dur i 
millor gràcies a l’experiència dels darrers anys, esperem comptar amb tots 
vosaltres per tenir un Sant Pere del que estiguem orgullosos i on viure-hi sigui 
un valor en alça.
Personalment treballaré per millorar l’organització de la Guàrdia Municipal 
i el servei als veïns, treballaré per posar-hi càmeres de seguretat a les entra-
des i sortides del Municipi, seguiré treballant amb els barris per solucionar 
les seves demandes i mancances, consolidaré tots els actes esportius que 
actualment tenim i ajudarem en tot allò que sigui possible per tal que els 
nostres nanos puguin gaudir de la pràctica dels esports que tenim al Muni-
cipi i al nostre voltant.
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Raquel Salcedo,
Nascuda a Sant Feliu de Codines, també un poble petit amb un encant 
personal i que va marcar la meva estimació pels llocs amb natura i la proxi-
mitat del veí, per això vaig decidir venir a viure a Sant Pere ara fa gairebé 
dues dècades.
Durant els últims quatre anys he treballat pel poble, he viscut com a veïna 
i he desenvolupat les regidories que primer em varen ser encomanades, 
Comunicació, Educació, Participació Ciutadana els primers dos anys i es 
van afegir, Transport i Sanitat els dos últims. La dedicació, la mirada i el 
desenvolupament cap a la millora constant de cadascuna de les àrees fa un 
repte encara més gros alhora de seguir amb el treball ja començat i seguir 
refermant totes aquelles petites i grans coses que ja funcionen, desenvolupar 
i millorar tot el que encara no hi és al lloc que li correspon, és la feina que 
tenim per endavant. 
Ser de Sant Pere i treballar de nou per ell és un honor i un gran repte. 

Miquel Àngel Villamuera, 
Llicenciat en Enginyeria de Monts. Doctorat en Prevenció d’incendis a la 
UAB i a l’Escola d’enginyeria Agrària de Lleida.
Tècnic de la Gerència d’espais Naturals a la Diputació de Barcelona.
Membre de l’Executiva sectorial de seguretat, emergències i Protecció Civil 
d’ERC,i membre de la sectorial d’Energia i Medi Ambient d’ERC.
Per presentar-me afegeixo el meu currículum que dona valor a totes aquelles 
aportacions que desenvoluparé al nostre municipi i que és en un 40% pre-
parc del Montseny.
La feina que comporta fer el seguiment amb eficiència, ecologia i sosteni-
bilitat seran les responsabilitats capdavanteres en els propers 4 anys i la 
meva premissa primordial en tot allò que es pugui desenvolupar en boscos, 
entorn natural i rural.

Carla Blasco, 
Em dic Carla Blasco i Elvira i tinc 23 anys. Vaig néixer a Barcelona i amb 5 
anys em vaig mudar a Sant Pere de Vilamajor on resideixo a Can Vila des 
d’aleshores. He cursat tots els estudis al poble, a l’escola Torre Roja i l’Institut 
Vilamajor. Sóc llicenciada en Gestió en allotjaments turístics.
Fa més de cinc anys que estic implicada en el Jovent Republicà (Joventuts d’Es-
querra republicana de Catalunya), on actualment sóc la portaveu del Vallès 
Oriental. Em vaig implicar en el projecte d’ERC Sant Pere a les municipals 
del 2015 on vaig anar de suplent. En aquests últims anys hi he anat dedicant 
cada cop més temps fi ns a arribar on sóc ara, perquè crec fermament en la 
necessitat que les joves i els joves ens impliquem en la política municipal, per 
poder dur a terme unes polítiques de joventut fetes pels joves i per als joves. 
Així que vull agrair a Esquerra Sant Pere la seva confi ança en mi, tot i la meva 
joventut, al llarg d’aquests anys, on ens hem ensenyat molt els uns als altres.
Des d’Esquerra tenim molts projectes en ment, que també es van poder llegir 
al programa electoral, en els quals tinc moltes ganes de treballar. Accions per 
la implicació del jovent de Sant Pere on millorar espais comuns per poder-se 
trobar, com la disco júnior o bé crear espais alternatius per poder utilitzar 
com a aules d’estudi en període d’exàmens i selectivitat.
Així doncs, només vull donar les gràcies a totes les persones que han confi at 
una legislatura més en Esquerra Republicana, estem molt contents i contentes 
de poder seguir treballant per vosaltres durant quatre anys més.
Si teniu dubtes o preguntes estaré encantada d’atendre-us a
carlablasco.spv@gmail.com.
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Dolores Lopez,
Des del 97 estic a Sant Pere, el poble on vaig triar viure. Implicada des 
del principi, vaig començar involucrant-me a l’AAVV de Faldes, el meu 
barri. Vaig deixar la vicepresidència per ètica política, en integrar-me a un 
moviment associatiu format per constituir una alternativa de govern. L’objec-
tiu l’assolim al 2003, quan I-ERC-AM (Independents-ERC-Acord Municipal) 
guanya les eleccions. Des d’aleshores, Independents per Sant Pere, man-
tenim el compromís de treballar pel poble aportant propostes d’esquerres i 
progressistes.
Aquesta ha estat la cinquena legislatura que ISP ens presentem a les muni-
cipals com a agrupació d’electors. Encapçalo la llista un cop més, perquè 
compto amb el suport i la força d’un equip meravellós, plural i divers. La ma-
joria forma part des de l’inici, d’altres s’han anat sumant al llarg d’aquests 
anys. A tots ens uneix un objectiu: la il·lusió de poder desenvolupar i millo-
rar el nostre poble. 
Us dono les gràcies a tots els que m’heu donat la vostra confiança. Seguiré 
treballant com sempre al servei de tot el poble!

Miguel Pérez González, 
Responsable de departamento de ventas en sector alimentario con 19 años 
de experiencia en el sector.
Gerente en establecimientos de hostelería con 30 años de experiencia.
Vecino de Sant Pere desde hace 25 años.
Quiero expresar mi agradecimiento a la población de Sant Pere, que me ha 
permitido colaborar en la gestión de este municipio, durante dos legislaturas, 
de las cuales seis años y medio en la junta de gobierno.
Así como también agradezco su colaboración a mis compañeros, que duran-
te ocho años hemos formado parte de la vida política de Sant Pere.
Los motivos de volver a encabezar la lista electoral del PSC, en estos nuevos 
comicios, son entre muchos otros, la necesidad de ofrecer a mis vecinos una 
propuesta de renovación y transversalidad, dotando a la política municipal 
de una dosis de aire fresco.
Nuestras propuestas, refl ejadas en nuestro programa electoral, pretenden 
profundas mejoras, destinadas al bienestar del municipio, soy consciente del 
reto y de sus difi cultades para conseguirlo. 
Por eso estamos dispuestos a trabajar desde cualquier posición del consis-
torio, para ofrecer a este municipio todo el desarrollo posible de nuestras 
propuestas, poniendo toda la estructura necesaria para conseguirlo. 
Vuestro voto no ha sido en vano, seguiremos representando y luchando vues-
tras inquietudes. 

Toni Carbonell, 
Empresari de l’espectacle vinculat als actes del poble. 
Porto 21 anys vivint a Sant Pere, al barri de Vallserena, on vaig ser pre-
sident de l’associació de veïns. Durant aquells anys vaig conèixer la Lola 
López que era regidora de l’Ajuntament. Vam fer un treball conjunt i sincer 
aconseguint una gran prosperitat pel barri. Veient la seva manera de treba-
llar i la fidelitat al seu lema “Mai diré res que no pugui fer, ni faré res que 
no pugui dir”, vaig decidir incorporar-me a ISP l’any 2007. Per aquesta 
raó i una qüestió de transparència política, vaig deixar la presidència de 
l’associació de veïns.
Ara, com a regidor de l’Ajuntament, vull treballar per aconseguir un poble 
cohesionat, garantir el benestar dels veïns i invertir els recursos de la ma-
nera més eficaç en allò que més calgui, comptant amb la participació de 
la ciutadania. Per arribar-hi, em poso a disposició de tots els veïns i veïnes 
de Sant Pere per dialogar i escoltar-vos: sou els que millor coneixeu les 
mancances de cada barri. 
A totes les persones que heu fet possible que sigui aquí, MIL GRÀCIES!!!
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Emili Domínguez Nuñó,  
Sóc veí de Sant Pere de Vilamajor des de fa 12 anys. 
Començo una nova etapa en què he decidit oferir la meva dedicació, il·lu-
sió i esforç al nostre municipi. Tinc la confiança de la mateixa manera que 
en altres etapes d’aconseguir mantenir-me ferm en les meves conviccions i 
honestedat als que han confiat en mi. Som un grup amb vocació política 
i amb un projecte per al present i futur, el lloc que ocupem a l’ajuntament 
plantejarem una política seriosa i eficaç. Agraïm a tots aquells veïns que 
ens han votat i confien en el nostre grup de política municipal i que han va-
lorat de forma positiva el nostre projecte. Treballarem i tractar d’aconseguir 
els nostres objectius, proposar millores per al municipi, col·laboració entre 
grups polítics i prioritzar les propostes que siguin de màxima necessitat. 
Tindrem el compromís d’informar a tots de les novetats Municipals.

Pau Jané Jané, 
Nascut a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) el 5 de setembre de 1964.
Enginyer superior en Telecomunicacions i graduat per IESE. Actualment tinc 
la meva empresa de serveis d’internet.
Estic casat i tinc tres fills, cadascun nascut a una ciutat diferent. Després de 
viure a Stuttgart i a Barcelona, vaig venir a viure a Sant Pere de Vilamajor 
l’any 2000. Aquí és on vam decidir arrelar. M’agrada contribuir a la comu-
nitat a través del teixit associatiu, un dels principals actius del nostre país, 
per això he estat president del Club de Tennis Montseny i coordinador de 
l’ANC-Vilamajor, a més d’haver estat a les juntes de l’Associació de Veïns i 
de la colla de Bocs i Diables de Vilamajor.
Com a regidor, vull contribuir a la millora dels serveis cap els nostres veïns i 
veïnes. Soc aquí per escoltar i donar veu. A la web https://www.alservei-
desantpere.cat trobareu informació actualitzada de la nostra tasca com a 
regidors d’aquest Ajuntament, i ens hi podreu dir la vostra.
Contacte: Email: pau@alserveidesantpere.cat
Telèfon: 675694280

David Ibáñez Siles, 
Nascut a Barcelona el 16 de desembre de 1968. 
Estudis d’administratiu i constructor de professió. Casat, amb dues fi lles, veí 
de Sant Pere al barri de les Faldes del Montseny des que vaig néixer, i afi cio-
nat al ciclisme de muntanya. El lligam de la meva vida amb Sant Pere prové 
des de la infantesa fi ns ara, la meva professió i afi cions han fet que estimi el 
poble i els seus paratges. És per això que vull treballar per conservar i millorar 
Sant Pere i la vida dels meus veïns. Defensant, sobretot, les seves tradicions, 
ampliant i reforçant les relacions del nucli amb els diferents barris, la bona 
conservació del parc i desenvolupament del dia a dia en totes les activitats 
quotidianes. Vull agrair a la meva família, amigues i amics veïns, companys 
del Club de tennis Montseny, grup Bonanza bikers els ànims i suport.
Contacte: 
email: david@alserveidesantpere.cat
Telèfon: 677 57 59 23




