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ACTA DE LA REUNIÓ AMB ENTITATS, VEÏNES I VEÏNS DE LES FONTS  
DATA: DIMECRES 24 DE FEBRER DE 2016 
LLOC: CENTRE CÍVIC TORRE JULIÀ 
DURADA: de les 20 h a les 22h 
 
 
Assistents 
 
En representació de l’Ajuntament: 
 

- Sra. Elisabeth Oliveras, Alcaldessa 
- Sra. Marta Baldrich, primera tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials i 

regidora d’Habitatge, Benestar i Gent Gran 
- Sr. Albert Falgueras, tercer tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Serveis Econòmics i 

Serveis Interns 
- Sr. Francesc Fernández, quart tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Territori i Medi 

Ambient  
- Sra. Anna Canes, regidora d’Infància, Adolescència i Família i regidora de 

Joventut 
 

20 representants d’entitats i veïns i veïnes  
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
L’Alcaldessa inicia la reunió explicant que l’objectiu de la trobada és fer un seguiment 
dels temes exposats al mes d’octubre i les accions dutes al barri així com d’altres 
qüestions que vulguin plantejar els veïns.  
 
En primer lloc l’alcaldessa explica l’addenda que s’aprovarà en el ple municipal de 
dijous 25 de febrer i que modifica el conveni de cooperació intermunicipal entre els 
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Terrassa per a la millora en la prestació de 
serveis al barri de Les Fonts. Aquesta addenda, pactada entre ambdós ajuntaments, 
neix amb la voluntat de simplificar la composició dels òrgans que composen el Consell 
Intermunicipal; desapareix el Comitè de Direcció i es reconverteix en una comissió 
Tècnica Intermunicipal formada per regidors i tècnics d’ambdós ajuntaments i 
s’incorporen a la Comissió Plenària tots els grups municipals dels dos consistoris i 10 
veïns (5 de cada municipi) escollits per sorteig.  
L’Alcaldessa continua explicant que aquestes modificacions van ser acordades amb 
l’Ajuntament de Terrassa després d’una reunió entre els dos alcaldes el passat 23 de 
novembre en la qual es van posar sobre la taula com a temes prioritaris l’escola Pilarín 
Bayés, Serveis Socials i Manteniment i Transport Urbà.  
 
De moment, continua informant l’Alcaldessa,  s’ha mantingut a més una reunió amb la 
regidora d’educació de Terrassa per exposar la problemàtica de matriculació a 
l’escola. En aquesta reunió el director de l’escola Pilarín Bayés va fer una exposició de 
possibles solucions canviant la zonificació de matriculació. 
També s’han fet dos reunions amb el Departament d’Educació de la Generalitat però 
no s’ha aconseguit avançar en el tema ni per part del Departament ni per part de 
l’Ajuntament de Terrassa. Això fa que no puguem avançar en d’altres temes 
transversals com per exemple amb Serveis Socials (tot i que la comunicació amb 
l’Institut Egara i Serveis Socials és molt bona i fluïda). 
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Diferents veïns manifesten en aquest punt la voluntat de convocar en el més breu 
espai de temps possible la comissió plenària intermunicipal la qual hauria de tenir un 
ordre del dia obert, per tal que els veïns puguin expressar-se lliurament i hauria de ser 
una comissió oberta a qualsevol ciutadà que vulgui entrar a escoltar.   
 
A continuació el Sr. Francesc Fernández exposa que aquest any 2016 les Fonts 
contarà amb un projecte d’inversió de 100.000€ aprovat en el pressupost d’enguany 
per la reforma de la Plaça Nova. Un projecte que es definirà amb la participació dels 
veïns i veïnes. De moment no podem establir un calendari donat que encara no hi ha 
projecte ni adjudicació però ha de ser durant l’exercici de 2016.  
Respecte a aquest punt les persones assistents comparteixin que sigui un projecte que 
pugui comptar amb la màxima participació del veïnat en totes les seves fases. Tothom 
coincideix en l idea que de retirar tots els pals de corrent que hi ha a l’entorn de les 
voreres de la plaça. 
Referent als postes elèctrics, una altre veïna apunta que passa el mateix a la  baixada 
del pont a la dreta ja que els pals que hi ha impedeixen passar.  
 
Tot seguit un veí planteja de nou el tema de la supressió del peatge de les Fonts. 
L’Alcaldessa explica que l’Ajuntament de Sant Quirze continua treballant en aquest 
tema. L’Ajuntament de Terrassa i Rubí van fer una reunió per treballar conjuntament i  
no es va convocar a l’Ajuntament de Sant Quirze. En aquests moments sí que hi ha la   
voluntat d’exposar aquesta problemàtica conjuntament entre ambdós ajuntament i 
d’altres colindants també afectats i exposar-ho al Consell Comarcal per tal que aquest 
també es posicioni. Els veïns afegeixen que l’entrada a l’autopista no està senyalitzada 
ni anunciada i que aquest creuament és bastant perillós. 
 
El transport gratuït de l’autobús cap a l’hospital de Terrassa per a la gent gran és un 
altre dels temes exposats a la reunió per una veïna.  L’Alcaldessa comenta que és un 
tema recollit a la reunió amb l’alcalde de Terrassa i que tornarem a reprendre per 
demanar com a contrapartida.   
Continuant amb el transport una altre queixa que es recull és la diferenciació entre els 
veïns de Sant Quirze centre i les Fonts amb els ferrocarrils ja que ells paguen 3 zones 
en compte de dos.  
Seguint amb temes de mobilitat diferents persones assistents demanen que s’estudiï 
una millora en la cruïlla del carrer Sant Quirze amb el carrer Església perquè no hi ha 
visibilitat. 
 
Respecte a actuacions que s’estan realitzant actualment al barri l’Alcaldessa informa  
que s’està fent un estudi de viabilitat, actuacions per la processionària del pi i que està 
a punt de sortir la nova licitació de neteja (s’està preparant el plec). Els veïns demanen 
la informació sobre rutes i hores de neteja, es demanarà als servei de Manteniment i 
farem una nota explicativa. L’alcaldessa afegeix que actualment s’està realitzant un 
estudi de mobilitat i s’han iniciat millores a l’entorn de l’escola i el centre cívic com la 
instal·lació d’un fanal pel il·luminar la sortida d’aquest equipament.  
 
Altres temes que es recullen per concloure la reunió son: 

- Pista poliesportiva: cada vegada s’utilitza més per part de les entitats esportives 
i li manca manteniment, el terra s’està tornant a obrir i hi ha un problema amb 
les cistelles que s’haurien de substituir per cistelles de sostre.  

- S’hauria d’incidir més en la neteja del zona infantil de la plaça Nova 
- Neteja en el terral del Passeig de Santa Eulàlia, està molt brut. 
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- Carrer Baix Riera no poden passar cotxes de nens perquè sempre hi ha cotxes 
aparcats a la vorera.  

 
Finalitza la reunió a les 22:30 h.  


