AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ACTA: TROBADA AMB EL VEÏNAT DE MAS DURAN
DATA: 13 de gener de 2016
LLOC: Patronal (Sala Nova)
Dimecres 13 de febrer l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès va convocar al veïnat de
zona de Mas Duran a una trobada per debatre i fer propostes de millora entorn
diferents temes comuns que afecten als veïns d’aquesta zona.
La trobada va ser presidida per l’Alcaldessa la Sra. Elisabeth Oliveras i va comptar
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia la Sra. Marta Baldrich i el Sr. Francesc
Fernández i diferents tècnics municipals de les àrees de Territori i Via Pública. 110
veïns i veïnes van assistir a la trobada.
Els temes a tractar feien referència a la substitució de l’enllumenat púbic, noves àrees
de contenidors al carrer Montserrat Roig i Camí del Mas, l’arbrat de la zona i el solar
del carrer Clementina Arderiu.
Respecte a les noves àrees de contenidors es va informar als veïns que es
proposaven dues àrees noves de contenidors al carrer Montserrat Roig i a Camí del
Mas per esponjar i descarregar la zona. Els veïns van trobar encertada aquesta
decisió però proposen relacionat amb el tema de residus i neteja del municipi que
s’estableixi o revisi el protocol de la recollida selectiva dels comerços per sensibilitzar a
aquests que es faci l’abocament d’una forma ordenada evitant així la brutícia que
genera la gran quantitat de residus que aboquen i si és necessari sancionar als
comerços que no compleixin amb aquest protocol. Per part de l’Ajuntament s’explica al
veïnat que s’està actualitzant un cens d’empreses i comerços i que s’ha d’estudiar la
quantitat de deixalles que genera per equilibrar i pensar maneres per facilitar-li la
recollida. D’altra banda i relacionat amb el tema de la neteja els veïns també van
manifestar la brutícia que genera la penjada de cartells que fan tant empreses,
particulars com entitats a les façanes, arbrat etc i que s’hauria de sancionar a qui no
els despengés. Això posa de manifest segons l’alcaldessa la necessitat de revisar,
actualitzar i incorporar a les ordenances municipals una ordenança de civisme que
reguli totes aquestes qüestions.
Per acabar amb el tema de la neteja va ser unànime per part dels veïns la necessitat
de disposar de més papereres (ja que segons manifesten sembla que hagin
desaparegut del poble), recobrar la figura dels agents cívics, una neteja més freqüent
de les voreres i els embornals (ja que dona la sensació que fa temps que no es
netegen) així com revisar el horaris de la recollida per part dels camions per evitar
col·lapse de trànsit a primeres hores del matí i el soroll a segons quines hores. Pel que
fa a la neteja s’ha incorporar recentment per millorar el servei, la neteja amb aigua i la
neteja amb bufadores elèctriques per minimitzar el soroll de les màquines.
Es van recollir també diferents queixes respecte al paviment de la zona que és molt
relliscós. Per part de l’Ajuntament s’informa que s’estan fent diferent proves per aplicar
un producte abrasiu i veure si millora així l’adherència sobretot a la zona de la farmàcia
del parc de les Morisques, Alfons XII i Vallcorba.
Un altre bloc del qual es va parlar va ser l’enllumenat públic que s’està substituint a tot
el municipi de formar progressiva per de complir amb la normativa europea d’eficiència
energètica i contaminació lumínica. Aquestes llumeneres són de sis cares sense
vidres. Aquetes noves llumeneres s’aniran avaluant mitjançant controls de qualitat. Les
qüestions i preguntes que es van derivar d’aquest tenien relació bàsicament amb la
sensació de menys llum per part del veïnat. Sobre aquestes qüestions els tècnic
municipals expliquen que és una percepció però que la llum és la mateixa tot i que es
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recull la proposta d’avaluar aquelles zones que es percebem com a més fosques, com
la zona del carrer Montserdà i que es solucionarà amb la substitució dels fanals. Els
veïns també demanen il·luminar més els passos de zebra i repintar aquells que estan
molt desgastats. Sobre els passos de zebra ja s’està treballant en el repintant que
s’anirà fent també de forma progressiva començant pels que estan en pitjor estat.
També s’analitzarà la situació del carrer Joan Oliver que segons manifesten els veïns
no hi ha vorera ni llum així com al camí verd de la policia a l’estació que no hi ha gens
de llum ni papereres i que molt gent acostuma a passar-hi per creuar el municipi.
Un tercer bloc tractat ala reunió és l’arbrat de la zona. Abans de la reunió diferents
veïns vam manifestar als serveis tècnic les seves queixes respecte als plataners de la
zona del Camí del Mas i Montserrat Roig pels mosquits que generen, brutícia,
al·lèrgies, etc. S’informa als veïns que aquests arbres s’aniran substituint de forma
progressiva comencen pels arbres que estan més febles i els que es moren i que
aquesta substitució no serà amb una única espècie de forma uniforme per tal de no
tornar a reproduir problemes existents. Es recullen les queixes de diferents veïns
respecte a les arrels dels arbres del carrer Torrent del Llorer, l’estat dels pins de la
zona de l’autopista que estan malalts i la manca d’esporga de Països Catalans.
Per últim, respecte al solar del carrer Clementina Arderiu l’Ajuntament informa de la
neteja que s’ha fet d’aquest espai i que es senyalitzarà la zona per no aparcar.
L’Ajuntament també està pensant sobre possibles usos transitori d’aquest espai i
sobretot de la necessitat de treballar mitjançant una nova ordenança de civisme, i
campanyes de sensibilització sobre la problemàtica de la brutícia que generen els
propietaris de gossos. Molts veïns manifesten d’acabar amb la problemàtica mitjançant
sancions als propietaris i reclamen més vigilància per part de la policia en aquest
aspecte. Altres veïns també proposen zones exclusives de gossos perquè puguin anar
sense lligar, el que no exclou la consciència dels propietaris per tenir net l’espai.
Altres qüestions que es van recollir a la reunió va ser la problemàtica d’aparcament
entorn als carrers propers de l’estació. Alguns veïns manifestes que és difícil aparcar
ja que molta gent de fora del municipi que va a l’estació aparca en aquella zona,
alguns veïns proposen que aquest aparcament sigui amb tarja ciutadana.
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