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ACTA DE LA COMISSIÓ PLENÀRIA INTERMUNICIPAL LES FON TS 

DATA: 29 de setembre de 2021, 18:00 hores  

LLOC: Torre Julià (Passeig del Ferrocarril, 11B)  

 

Assistents:  

• Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Alcaldessa del Sant Quirze del Vallès. 

• Sra. Núria Gelabert Escuder, Junts per Catalunya Sant Quirze. 

• Sra. Marta Baldrich Casellas, Sant Quirze en Comú. 

• Sr. Juan Antonio Pérez Garcia, PSC-CP Sant Quirze. 

• Sra. Laura Flos Pérez, Junts-ERC_AM. 

• Sra. Laura Ordaz Suarez, Cap de Manteniment de l'Espai Públic i 
Infraestructures. 

• Sra. Mónica López Lobato, Tècnica del Servei d’Educació. 

• Sra. Anna Oliva Prim, Coordinadora de Benestar i Cicles de Vida. 

• Sra. Eva Callado Estela, Tècnica del Servei de Participació i Secretària 
Tècnica Intermunicipal. 

• Sra. Elisabet Garcia Uceda, Associació Les Fonts es veu. 

• Sr. Francesc Montaño Daza, Església Baptista del Vallès i les Fonts 
Solidària. 

• Sra. Toñi Tapias Asensio, El Racó de la Dona. 

• Sra. Marta Mas Coma, representant ciutadania Sant Quirze. 

• Sra. Mª Rosa Figueres, representant ciutadania Sant Quirze.. 

• Sr. Carles Bartolomé Chimeno, representant ciutadania Sant Quirze 

• Sr. Jodie Carnegie, representant ciutadania Sant Quirze. 

• Sr. Xavier Fernandez, Regidor delegat Districte V. 

• Sr. Javier Garcia Romero, Partit dels Socialistes de Catalunya – 
candidatura de Progrés. 

• Sr. Miquel Pérez Almunia, Director de l’Àrea d’Estructura Territorial i 
Atenció Ciutadana. 

• Sra. Gemma López Garcia, Cap de Serveis de Manteniment i Projectes. 
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• Sra. Trinitat Fornieles Contreras, Directora dels Serveis d'Arquitectura, 
Espai Públic i Biodiversitat Urbana. 

• Sra. Josefina Merino Ramirez, Presidenta CMD VII. 

• Sr. Carles Caballero Peña, ERC Terrassa. 

• Sra. Teresa Mirón Sanz, Junts Per Terrassa. 

• Sr. David Aguinaga Abad, Ciutadans Terrassa. 

• Sr. David Garcia i Gàlvez, Director Àrea Drets Socials. 

• Sra. Antonia Fernandez Perez, Coordinadora del Districte 7 i Secretària 
Intermuncipal. 

• Sr. Herbert Werner Metschke, Club Atlètic Sant Joan. 

• Sra. Rosa Izquierdo Rivera, As. Propietaris i Veïns Les Fonts. 

• Sr. Francisco Contreras i Hernandez, La Llar de la Gent Gran. 

• Sr. Arturo Travesa Solsona, Unió Deportiva Les Fonts. 

• Sra. Elisabeth Herrera de Madre, Ampa Pilarin Bayés. 

• Sra. Mercè Martí Arolas, Marca Egara. 

• Sr. Veronica Teixidó Santana, As. Esportiva Karate Ikigai. 

Excusats:  

• Sr. Miguel Àngel Moreno Fèlix, Regidor delegat Districte VII. 

• Sra. Maria Isabel Cazorla Calderon, Tot per terrassa (TxT). 

 

Desenvolupament de la sessió  

La Sra. Elisabeth Oliveras, Alcaldessa de Sant Quirze, dona la benvinguda als 
assistents. 

Excusa al Regidor de Terrassa, Sr. Miguel Angel Moreno i presenta al Sr. Xavier 
Fernández Regidor delegat del Districte V de Terrassa, que assisteix en 
substitució. 

El Sr. Xavier Fernández es presenta i dona la benvinguda als assistents. 
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1. Aprovació acta de la Comissió Plenària del 18 de  maig  

La Sra. Elisabeth Oliveras comenta l’esmena a l’acta anterior sobre el cognom 
del Sr. Bartolomé Chimeno. Feta l’esmena el Plenari aprova l’acta. 

2. T-Blanca  

El Sr. Xavier Fernández, Regidor del Districte V de Terrassa, explica que les 
cartes amb les noves targetes ja s’han enviat a les 24 persones que les havien 
sol·licitat i complien els requisits. Es podrà fer ús de les mateixes a partir de l’1 
d’octubre.  

Obre el torn de preguntes: 

La Sra. Elisabet Garcia proposa que s’incideixi en la informació perquè hi ha 
veïns que no estan assabentats, bé perquè no els ha arribat la informació o 
perquè no tenen xarxes socials, a més, es va fer a l’època de l’estiu quan havia 
molta gent fora del Municipi. 

3. Conveni Escola Pilarin Bayés  

La Sra. Gemma López, Cap de Serveis de Manteniment i Projectes de Terrassa, 
explica que tal i com s’havien compromès les administracions, s’ha actualitzat el 
conveni. Els nous imports són, pel curs 2020-2021, de 35.000€, i per aquest de 
75.000€ . L’import és calculat amb una estimació de 300€ per 250 alumnes de 
l’escola. Les properes renovacions ja es faran contemplant aquests nous 
imports. 

El Sr. David Aguinaga Abad pregunta si aquesta aportació és de l’Ajuntament de 
Sant Quirze. 

La Sra. Gemma López respon que no, que és l’aportació de l’Ajuntament de 
Terrassa a l’Ajuntament de Sant Quirze. 

 

4. Cruïlla Cr. Mare de Deu del Roser/Església amb C r. Sant Quirze  

La Sra. Laura Ordaz Suarez, Cap de Manteniment de l'Espai Públic i 
Infraestructures de Sant Quirze, explica que comença una nova fase d’asfaltat 
en la qual el carrer Església a la banda de Sant Quirze quedarà asfaltat i 
s’aprofitarà per fer actuacions de millora en la cruïlla. Es preveu iniciar les 
actuacions al novembre.  
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La Sra. Teresa Miron pregunta on estarà focalitzat l’asfaltat, perquè volen deixar 
constància d’alguns punts que estan molt malmesos.  

La Sra. Laura Ordaz respon que l’asfaltat es farà al carrer Església a la banda 
de les Fonts. 

La Sra. Marta Mas consulta si aprofitant aquestes actuacions de millora seria 
possible fer alguna actuació perquè els cotxes no aparquessin en aquesta cruïlla 
limitant la visibilitat. 

La Sra. Laura Ordaz respon que miraran de posar unes pilones, però que s’ha 
de fer alguna actuació més eficient. 

La Sra. Elisabeth Garcia va sol·licitar que es treguin estacionaments i posar 
pilones tots just on s'han pintat les pitjades d'animals.  

5. Avinguda de la Llana  

La Sra. Trini Fornieles directora dels Serveis d’Arquitectura, Espai públic i 
Biodiversitat Urbana, explica que s’han iniciat les obres d’enllumenat aprofitant 
una instal·lació d’enllumenat obsoleta. En principi aquesta obra estarà finalitzada 
en unes quatre setmanes. 

La Sra. Toñi Tapies comenta que, en relació amb la depuradora, fa temps a 
l’inici del camí hi havia una placa de prohibit el pas a camions i que aquesta 
placa ha desaparegut.  

La Sra. Trini Fornieles explica que són conscients de la problemàtica de 
mobilitat al barri i que s'estan iniciant converses amb l'Ajuntament de Rubí per 
poder resoldre aquesta problemàtica entre els tres municipis implicats. 

La Sra. Elisabeth Oliveras aclareix que es tracta d’un tros de carrer que 
intervenen els tres Ajuntament i que entre Terrassa i Sant Quirze estan instant a 
l’ajuntament de Rubí.  

El Sr. Xavier Fernandez explica que hi ha prevista una reunió amb els tres 
ajuntaments per tractar aquest tema. 

La Sra. Marta Mas afegeix que, a més de tot el que s’està parlant de la mobilitat, 
cal destacar el mal estat de l’asfaltat i la vegetació que està envaint la via. Es 
tracta d’una via de doble sentit i en molts punts si ve un cotxe d’anada el de 
tornada ha de parar perquè els dos alhora no hi passen. 

La Sra. Elisabeth Oliveras comenta de fer una proposta per escrit i traslladar-la 
com a Comissió Intermunicipal al servei de Territori de la Generalitat de 
Catalunya. 
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La Sra. Marta Mas pregunta a la Sra. Fornieles sobre la senyalització de la via, 
considera que cal revisar-la. 

El Sr. Xavier Fernàndez explica que han pres nota de totes les peticions i que si 
no hi ha més intervencions es procedeix al següent punt. 

La Sra. Elisabeth Oliveras obre el punt de precs i preguntes. 

 

6. Precs i preguntes  

Inicia el torn el Sr. Francisco Contreras i Hernandez amb tres precs: 

• Ús de caixer per treure diners. 

• Les finques buides o que han quedat a mig construir, estan plenes de 
males herbes i brutícia. 

• Les entitats de les Fonts necessiten espais per deixar material. 

 

El Sr. Travesa explica que va rebre un butlletí de la Federació de Veïns de SQV 
que explicava el projecte de substitució de la piscina Municipal de Sant Quirze, 
aquest projecte diu que és d’un total de 15.000.000 €. Considera que a les Fonts 
no s’ha fet mai res. Vol fer patent a l’Ajuntament de Terrassa, segons ell, el 
menyspreu que té l’Ajuntament de Sant Quirze a les Fonts, i fer la petició a 
Terrassa que totes les Fonts formin part del seu municipi. 

També aprofita per comentar, parlant de l’Avinguda de la Llana, que a l’altre 
cantó, sota la carretera, des de Can Corbera fins a les Fonts al marge de la 
Riera, està ple de barraques i horts, considera que s’han de treure per evitar 
danys en cas d’inundacions. 

 

La Sra. Mercè Martí sol·licita tenir més facilitats per arribar al centre de Sant 
Quirze. En referència a la línia B9 que va de Can Barata a Terrassa, proposa 
que l’autobús en comptes de sortir de Can Barata que sortís de les Fonts, seria 
afegir una parada més com a punt de partida i de finalització de trajecte. 

La Sra. Elisabet Garcia Uceda fa una consulta en referència a la companyia 
d’aigües. Explica que actualment tots els municipis estan municipalitzant els 
serveis d’aigües, a l’Ajuntament de Sant Quirze també està en aquesta via, però 
a les Fonts no, que continuen amb Aigües de les Fonts. Vol saber de quina 
manera es podria fer també al barri. 
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La Sra. Elisabeth Oliveres inicia les respostes al precs presentats. 

En resposta a les consultes del Sr. Contreras, pel que fa als caixers, s'ha 
traslladat la consulta als bancs, però cada vegada estan tancant més oficines i 
conviden més a fer ús de la banca on-line, en comptes del servei de caixa, que a 
més, està limitat en dies i hores, per tant és de difícil solució. 
En pobles més aïllats hi ha un servei de caixer, amb una furgoneta mòbil que 
passa un o dos dies per setmana. 
S'ha sol·licitat un caixer fixe i si aquest no pot ser, també s’ha sol·licitat un caixer 
mòbil encara que sigui només un dia per setmana, però encara no es té 
resposta. 

Sobre el tema de les finques buides ja s’ha començat a fer requeriments de 
neteja però s’insistirà més. 

En quant als espais per les entitats, la Sra. Oliveras reconeix que són un 
autèntic drama, a més amb la Covid encara ha crescut més el problema, ja que 
els aforaments són més reduïts, la Torre Julià està molt ocupada, el Canya Jove 
té un espai fixe, el SIS ha crescut i té molta demanda, i després estan els 
serveis propis de l’Ajuntament i l’Escola d’Adults. Per tant, no es disposa 
d’espais per fer de magatzem perquè tots els espais estan utilitzats. És una 
realitat que existeix i és difícil de gestionar. 

La Sra. Toñi Tapias Asensio vol saber si aquest any tindran algun espai per les 
activitats del Racó de la Dona. 

La Sra. Elisabeth Oliveras respon que hi ha una tarda reservada pel Racó de la 
Dona. 

A la consulta del projecte de la piscina Municipal de Sant Quirze, la Sra. 
Elisabeth Oliveres respon que la piscina és dels anys setanta, és una piscina 
antiga, amb un vas antic, amb una maquinària desfasada de la que ja no hi ha 
recanvis, i per tot això, es va estimar que era molt més difícil de resoldre que fer 
una instal·lació nova.  

No és només la piscina, sinó que la sala de fitnes és insuficient, petita, no hi ha 
sala d’ús múltiple, per tant tota la programació esportiva municipal està repartida 
per diferents espais del poble.  

Afegeix que s’han llogat uns nous vestuaris modulars perquè els vestuaris són 
tan vells que incompleixen normativa, la ventilació amb la Covid és insuficient. 
Són modulars perquè després es podran traslladar a un altre àmbit i es podran 
reaprofitar. 

Comenta que tota la remodelació de la zona esportiva té un pressupost d’uns 
15.000.000 euros que inclou: pavelló nord, creació d’una zona d’entitats que no 
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existeix, la creació d’un bar-restaurant que tampoc existeix, ajuntar l’edifici nou 
amb el vell, s’ha canviat la gespa i la tanca del camp de futbol i s’han tancat els 
laterals de la pista annexa, per tant, sí, a l’única zona esportiva que té Sant 
Quirze se li estan dedicant molts esforços. 

Al barri de les Fonts, en un projecte en què s’estan treballant les necessitats del 
barri, s’han valorat les demandes i concretament a les Fonts es posarà una zona 
d’eskate parc, una pista multiesportiva, i s’està elaborant el projecte de la 
remodelació de la piscina amb canvis de vestuaris, zona de la piscina i el canvi 
del vas. Per tant, també hi ha una inversió, que és d’aquest any i es portarà a 
terme aquest hivern. 

A la consulta de la Sra. Mercè Martí sobre la línea B9, la Sra. Elisabeth Oliveres 
explica que és una línia de la Generalitat que el que pretén fer és unir Sant 
Cugat amb Terrassa i passa per Sant Quirze. 

La Sra. Laura Ordaz diu que en ser una línia interurbana de la Generalitat es pot 
fer la petició d’allargar parada. 

En resposta al tema de les aigües, la Sra. Elisabeth Oliveres pregunta a la Sra. 
Laura Ordaz per quant de temps les Aigües de les Fonts estan concessionades. 

La Sra. Ordaz respon que ara mateix no hi ha cap concessió amb Aigües de les 
Fonts. 

La Sra. Elisabeth Oliveres explica que el més lògic seria que la xarxa d’aigua 
més propera fos la que alimentés al barri, tirar una xarxa des de Sant Quirze 
travessant tota la Serra del Galliners seria molt costós. Terrassa té un sistema 
que baixa ja i es podria arribar.  

La Sra. Elisabet Garcia Uceda explica que a la factura tenen conceptes que no 
s’acaben d’entendre, i que la resposta de la companyia és que és la norma de 
l’entorn. 

La Sra. Oliveras diu que faran les gestions entre els dos Ajuntaments per poder 
donar una resposta conjunta. 

El Sr. Carles explica, legalment fins a l’any 2060 que no acaba la concessió 
general d’aigües del conjunt de companyies de Catalunya, a no ser que la 
mateixa propietat d’Aigües de les Fonts ho decidís, no es pot municipalitzar la 
gestió de la companyia.  

En el cas de les Fonts amb la concessió que hi ha en vigor, no es pot 
municipalitzar si no és que, l’Ajuntament de Sant Quirze o l’Ajuntament de 
Terrassa o tots dos, compressin Aigües de les Fonts, per tant no és viable. 
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La Sra. Elisabeth Oliveres pregunta si hi han més temes que s’hagin de treballar 
per tractar-los a l’odre del dia al proper Plenari, fins al moment tenim: 

 

• Resposta a les qüestions plantejades de la Companyia d’aigües de les 
Fonts. 

• Transport, B9. 

• Trànsit. Avda. de la Llana 

• Millores en la Via pública, l’enllumenat, manteniment del cablejat, poda. 

• Seguretat a les Fonts. 

 

El Sr. Sr. Xavier Fernàndez, Regidor delegat Districte V de Terrassa, explica el 
punt de la Seguretat. 

La coordinació entre la Policia Municipal de Terrassa i el Cos de Mossos 
d’Esquadra ha millorat molt i s’està treballant amb una prova pilot on es 
comparteixen emissores. Amb Sant Quirze hi ha una xarxa on qualsevol fet 
delictiu es comunica. 

També es treballa setmanalment, tant amb Policia com amb Mossos per 
planificar la ruta de les Policies segons els indicis delictius, intensificant la 
presencia policial en aquells llocs on s’han produït més fets. 

El Sr. Francisco Contreras i Hernández, explica que des de l’Associació de 
Propietaris i Veïns de Les Fonts hi ha una comunicació bona i fluida tant amb la 
Policia de Sant Quirze, com de Terrassa i Mossos d’Esquadra. Però vol deixar 
constància que a l’hora de posar una denúncia han d’anar als Mossos de 
Terrassa o Sabadell, quan és molt més a prop Rubí, pregunta si no és possible 
que puguin anar a fer les gestions que hagin de fer a a Rubí, que s’han trobat 
amb algun cas que no els han volgut agafar la denúncia. 

El Sr. Xavier Fernàndez diu que traslladarà aquesta consulta, encara que creu 
que un fet delictiu s’ha de poder presentar a qualsevol comissaria, aclareix que 
deu ser un tema puntual per les restriccions de la Covid, però es compromet a 
fer la consulta. 

La Sra. Elisabeth Herrera va informar que si que és pot fer la denuncia a l'oficina 
de Rubí. 

Sra. Teresa Mirón, explica que tot s’ha de fer amb cita prèvia, que hi ha veïns 
que no denuncien perquè que no tenen com desplaçar-se, que tot això ho fa 
molt complicat sobretot per la gent gran i es senten molt desprotegits. 



 

 9 

El Sr. Francisco Contreras comenta també el tema de les podes, diu que en 
alguns carrers que confronten entre els dos municipis a vegades poden un cantó 
i l'altre no es poda fins al cap de dos o tres mesos, demana més coordinació per 
part de les administracions. 
També comenta que alguns carrers que són molt estrets, com el Passeig de les 
Moreres, les branques dels arbres són tan grans que no es pot ni passar. 
Així mateix, als carrers Sant Agustí i Santa Teresa, hi ha arbres plataners que 
s’han fet molt grans i amb molta alçada, les branques pesen i a vegades cauen 
amb el conseqüent perill, les arrels estan aixecant les voreres. 

La Sra. Mercè Martí afegeix que les branques estan escanyant els cablejats de 
telefonia i enllumenat. Comenten també que hi ha diverses queixes de veïns a la 
plataforma de “Cuidem” de l’Ajuntament de Terrassa sobre aquest tema. 

Sra. Trinitat Fornieles Contreras es compromet a revisar les incidències per 
donar-li resposta. 

La Sra. Maria Rosa Figueres consulta sobre el tràmit de les escales del passeig 
del Ferrocarril que està tancat des de fa molt de temps, comenta que ha sentit 
que té aluminosi, vol conèixer si hi ha actuacions previstes per rehabilitar-ho i si 
el pont té també aluminosi. 

La Sra. Laura Ordaz respon que es va revisar el pont i que no hi ha cap indici 
d’això. 

La Sra. Elisabeth Oliveres comenta que el tema de les escales i de fer una 
rampa per minusvàlids no és competència del municipi, si no de la Generalitat, 
que tornaran a insistir. 

No havent-hi més punts a comentar, la Sra. Elisabeth Oliveres tanca la sessió, 
amb el compromís que, amb una antelació a un més del següent plenari, es farà 
arribar un correu electrònic a tots els membres de la comissió per si hi ha més 
temes a tractar per afegir-los a l’ordre de la següent Intermunicipal. 

Finalitza la sessió a les 19:30h. 
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