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Terrassa i Sant Quirze milloraran serveis a Les
Fonts amb la participació de les entitats del barri
Jordi Ballart i Montserrat Mundi signen un conveni que representa un pas
endavant en la col·laboració intermunicipal

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi,
han signat avui un conveni per a la millora en la prestació de serveis al barri de les
Fonts, nucli urbà que tots dos municipis comparteixen. Aquest conveni, que dóna
continuïtat al que es va subscriure l’any 2008, té com a objectiu principal la creació
d’una comissió intermunicipal entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del
Vallès, així com el foment i la potenciació dels canals de participació dels ciutadans i
ciutadanes que resideixen a les Fonts.
La principal novetat que aporta aquest conveni és, precisament, la participació
directa dels veïns i veïnes en aquesta col·laboració: per primera vegada, la comissió
intermunicipal, que aplega representants d’ambdós ajuntaments inclourà també
representants de les entitats de Les Fonts. En aquest sentit, l’alcalde de Terrassa,
Jordi Ballart, ha subratllat que el treball conjunt dels dos consistoris es farà “de
costat amb les entitats i associacions de Les Fonts, dels veïns i veïnes,
implicant-nos tots i totes per a millorar Les Fonts, sense que importi qui és de
Terrassa o qui és de Sant Quirze”, i ha afegit: “Estem construint una gran
comunitat de veïns i veïnes, li estem donant solidesa jurídica i administrativa, li
aportem compromís polític i econòmic des dels dos ajuntaments i estem dient
que comencem una nova etapa per anat totes i tots junts molt més ellà que fins
ara”.
La nova comissió intermunicipal s’estructurarà en un comité de direcció format pels
alcaldes i tres regidors de cada ajuntament, que es reunirà almenys dos cops a l’any,
una comissió tècnica formada per diferents responsables tècnics dels dos
ajuntaments, que es reunirà almenys cada tres mesos, i una comissió plenària que
aplegarà els dos òrgans anteriors i els representants de totes les associacions i
entitats del territori, que es reunirà com a mínim dos cops l’any.
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A banda de detallar la composició i funcionament de la comissió intermunicipal, el
document signat avui recull actuacions per a la millora de la gestió i el manteniment
dels equipaments culturals, esportius, socials i educatius d’ús comú entre la
ciutadania d’ambdós municipis. També s’ha acordat millorar la gestió dels serveis de
transport públic, el manteniment de la via pública, neteja i recollida d’escombraries,
asfalts, manteniment de voreres, senyalització i mobiliari urbà, així com qualsevol
punt de l’àmbit que es consideri d’interès per a la millora de la qualitat de vida del
veïnat del barri i per a l’optimització de la gestió dels recursos que s’hi presten.
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