
 

 
  
 
ACTA DE LA COMISSIÓ PLENÀRIA INTERMUNICIPAL LES FONTS 
DATA: 18 de maig de 2021 
HORA: 18 h 
LLOC: Telemàticament 
 
Assistents:  
 

- Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Alcaldessa del Sant Quirze del Vallès 
- Sra. Míriam Casaramona Massana, 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, 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 Participació i Secretària Tècnica 

Intermunicipal 
- Marta Brau Sesé, Tècnica de  Participació Activa 
- Gemma Màrmol Codina, Cap d’Atenció i Comunicació Ciutadana. 
- Sr. Antonio Ruiz Mingorance, As. Sociedad gastronòmica y cultural Can Calabuig 
- Sra. Elisabet Garcia Uceda, As. Les Fonts Es Veu 
- Sr. Francesc Montaño Daza, Església Baptista del Vallès i les Fonts Solidaria 
- Sra. Toñi Tapias Asensio, El Racó de la Dona 
- Sra. Marta Mas Coma, representant ciutadania Sant Quirze 
- Sra. Maria Rosa Figueras Sisternas, representant ciutadania Sant Quirze 
- Sr. Carles Bartolomé Chimeno, representant ciutadania Sant Quirze 
- Sr. Miguel Àngel Moreno Fèlix, Regidor delegat Districte VII 
- Sra. Josefina Merino Ramirez, Presidenta CMD VII 
- Sr. Carles Caballero Peña, ERC Terrassa 
- Sra. Teresa Mirón Sanz, Junts Per Terrassa 
- Sr. Jordi Sillero Delgado, Ciutadans Terrassa 
- Sr. Isidre Colas Castilla, Coordinador General Terrassa 
- Sr. Miquel Pérez Almudaina, Director Àrea Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
- Sra. Rosa Sanz Sánchez, Directora Àrea Serveis Territorials i Seguretat 
- Sr. David Garcia i Gàlvez, Director Àrea Drets Socials 
- Sr. Santiago Martínez Illa, Director Àrea Cicles Vida 
- Sr. Carles Sánchez Bonastre, Cap Servei Esports 
- Sra. Betina Verger Igorra, Cap Planificació Mobilitat 
- Sra. Cristina Álvarez Guerrrero, Responsable coordinadors/es de districte 
- Sra. Eva Magaña González, Directora programa de Territori Districtes i Atenció 

Ciutadana 
- Sra. Antonia Fernandez Perez, 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, Llar 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. Carles Arias Gómez, As. Esportiva Karate Ikigai 
- Sra. Verónica Teixidó, As. Esportiva Karate Ikigai 
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Excusats:  

 
- Sra. Linda Lara Garcia, PSC-CP Sant Quirze 
- Sr. David Sánchez Mancebo, Ciutadans Sant Quirze  
- Sr. Jodie Carnegie Fowler, representant ciutadania Sant Quirze 
- Sr. Javier Garcia Romero, PSC Terrassa 
- Sr. David Aguinaga Abad, Ciutadans Terrassa 
- Sra. Maria Isabel Cazorla Calderon, Tot per Terrassa 
- Sr. Manuel Caceres Castaño, As. Propietaris i Veïns Les Fonts 
 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
La Sra. Elisabeth Oliveras i el Sr. Miguel Ángel Moreno donen la benvinguda als assistents. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras, Alcaldessa de Sant Quirze, explica que els treballs de recull 
d'informació per l'expedient de segregació fa més d'un any que estan aturats perquè a causa 
de la pandèmia les dues administracions van prioritzar la feina ordinària. El procés que es va 
iniciar, tant per una alcaldia com per l’altra, continua aturat per una qüestió de gestió 
postpandèmica de tot allò que s'ha quedat endarrerit durant aquests mesos. Si ara s'hagués 
de fer es perdria tot aquest any que no s’ha pogut treballar per poder fer el procés i finalitzar-
ho a finals de mandat, i amb la voluntat que els veïns i veïnes puguin manifestar obertament 
tot allò que volen, tant una administració com l'altra de moment entenen que no era el 
moment de parlar-ne, perquè les circumstàncies no eren massa adequades.  
 
Indica que l'ordre del dia presentat parla de tots els temes que es van tractar a la última 
comissió, el 18 de juny de 2018, temes que tenien a veure amb la voluntat que es marqués 
el calendari de les comissions, temes que en les darreres comissions es van quedar com a 
encàrrecs i feina, i que es vol  que tothom els conegui. Celebra que ens puguem trobar i que  
estem amb ganes de treballar per tots. Agraeix als veïns i veïnes representants de la 
ciutadania que venen a títol individual. 
 
 

1. Constitució de la Comissió Intermunicipal de les Fo nts i calendari de sessions  
 
Es presenten els membres del Plenari de la Comissió i es constitueix la Comissió 
Intermunicipal de les Fonts.  
 
 

2. T-blanca  
 

La Sra. Betina Verger, Cap de Planificació de l'Ajuntament de Terrassa, explica que fa temps 
s’està treballant per tal que els residents de les Fonts de Sant Quirze puguin fer-ne ús amb 
les mateixes condicions que els residents de les Fonts de Terrassa. S’ha treballat entre els 
dos ajuntaments i el conveni es signarà a finals de maig,  a primers d’octubre ja començarà 
a funcionar la T-blanca pels residents de Sant Quirze. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras diu que el procés ha estat un procés intens d’aprenentatge amb 
les dues administracions. S’ha hagut de compartir informacions que les administracions 
locals no comparteixen habitualment, dades dels veïns i de protecció de dades, però ja 
s’està arribant al final. Al mes de juny els veïns rebran les cartes amb la informació per 
poder fer la sol·licitud i al mes d’octubre ja es podrà fer ús del que li pertoqui. 
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno obre el torn de preguntes. 
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La Sra. Elisabet Garcia celebra l'arribada d'aquest conveni i pregunta quan s’enviarà la 
informació als veïns per accedir a la T-blanca. 
 
La Sra. Laura Ordaz explica que quan es signi el conveni s’enviaran les cartes amb la 
informació a tots els veïns de les Fonts, i segurament al mes de juny es podran fer les 
sol·licituds. Al juliol es passaran a Terrassa i es farà la valoració entre juliol i setembre,  a 
partir de l’1 octubre es preveu que tothom que hagi fet la sol·licitud al mes de juny, ja pugui 
disposar de la targeta per ser utilitzada. 
 
El Sr. Antonio Ruiz felicita a tothom per poder gaudir de la T-Blanca i pregunta si els horaris 
dels autobusos es reforçaran una mica o seguiran tal i com estan. També si es podrà utilitzar 
conjuntament amb els Ferrocarrils Catalans, com serà l’ús de la T-blanca i el reforçament de 
la línia. Valora que el servei actual és precari i que necessitaria un reforç. També pregunta 
com quedaria els caps de setmana i la durada dels trajectes, ja que actualment són molt 
llargs,  sobretot per a la gent gran. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras diu que s'han adaptat a l’ordenança de Terrassa i no pot opinar 
sobre aquest aspecte. 
 
La Sra. Rosa Sanz explica que la T-blanca és un títol propi de l’Ajuntament de Terrassa i no 
es pot integrar a la tarificació dels Ferrocarrils. Pel que fa a les línies i la freqüència implica 
un estudi específic segons costos i població, i el servei que s'ofereix és el que està previst 
que es mantingui actualment. 
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno explica que a Can Parellada es reforçarà amb una altra línia, 
que també arribarà a les Fonts. Hi haurà dos autobusos de la línia 4 i es reforçarà amb una 
altra línia per arribar a Carretera de Montcada i a l'Hospital. La que es treurà és la línia 10,  
per tant és retallen els temps d'espera.  
 
La Sra. Betina Verger afegeix que aquests reforços són una previsió que encara no està 
aprovada. Diu que les Fonts té un servei de transport públic molt potent amb l’estació de 
Ferrocarrils. La T-blanca dóna resposta a aquells usuaris majors de 65 anys que utilitzen a 
dia d’avui l’autobús, però principalment el mode de transport de les Fonts és ferrocarrils, ja 
que té una bona línia de freqüència.  
 
 

3. Cruïlla Cr. Mare de Déu del Roser/Església amb Cr. Sant Quirze  
 

 
La Sra. Elisabeth Oliveras presenta el punt informant que aquesta demanda ve d'una 
comissió de fa quatre anys, i que s'ha estat treballant tècnicament en diferents moments 
perquè s'havia detectat una incidència alta per la confluència de dos carrers. Hi ha una 
proposta nova que pacifica la zona.  
 
La Sra. Laura Ordaz  explica que aquesta cruïlla és limítrof amb Terrassa, i a l’última reunió 
Intermunicipal es va fer una proposta de realitzar un projecte per a reduir velocitats i eliminar 
barreres arquitectòniques que reduïssin la sinistralitat. S’ha revisat aquest projecte i s’ha vist 
que han canviat les tàctiques de refer carrers i en aquest cas la cruïlla. Aquesta proposta ja 
no serveix i s’ha proposat entre els dos ajuntaments fer una acció d’urbanisme tàctic, però la 
intervenció definitiva encara no es té.   
 
 

4. Conveni Escola Pilarín Bayés  
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El Sr. Miguel Ángel Moreno informa que el conveni va vèncer el curs 2020 i cedeix la paraula 
al Director de l'Àrea de Cicles de Vida. 
 
El Sr. Santiago Martínez explica que els dos ajuntaments tenen un conveni per suportar les 
despeses de funcionament de l’Escola Pilarín Bayés pels alumnes que estan empadronats a 
Terrassa, els quals representen la meitat del total de l’alumnat de l’escola. Fins el curs 2019-
2020 l’aportació que es feia des de Terrassa era de 7.520 euros. Informa que el conveni 
s'està actualitzant i que abans que finalitzi el curs ja es podrà signar. Es proposarà que sigui 
per a 4 o 5 cursos. Afegeix que s’haurà d’ampliar l’aportació de Terrassa, perquè cada 
vegada hi ha més alumnes empadronats a aquest municipi.  
 
El Sr.  Antonio Ruiz diu que l’escola té un bon funcionament propi i l’ajuntament de Terrassa 
s’hi hauria d’implicar una mica més en mantenir aquesta situació i el prestigi de l’escola. 
 
El Sr. Santiago Martínez respon que s’està reconeixent que l'aportació és clarament 
insuficient i que s’han de posar al dia amb les quantitats que els ha proposat l’ajuntament de 
Sant Quirze, que ha fet aquest càlcul de mitjana per alumne, i a partir d’aquí es posarà la 
quantitat que els pertoqui. Explica que reconeixen la vàlua i la qualitat de servei que s'està 
prestant a l’escola i que els està bé que els infants de les Fonts puguin anar a aquesta. Des 
de Terrassa s’està donant a l’escola el mateix tracte que es dóna a les altres, no en 
manteniment que ha de realitzar l'ajuntament de Sant Quirze, però sí en altres aspectes, 
com la partida d’ajuts a altres oportunitats que es donen a les escoles en proporció al 
número d’alumnes amb dificultats i necessitats educatives especials. També pot participar a 
totes les activitats que s’organitzen per la Guia educativa per tots els alumnes de Terrassa. 
Així com al Pla Educatiu d’Entorn, que aquest any ha tingut una dotació molt important per 
part de la Generalitat, i s’ha demanat al departament d’Educació que es pogués incorporar  
aquesta escola al districte 7, la qual cosa  permetrà que tots els alumnes puguin participar 
de les activitats que generen els plans educatius d’entorn. Afegeix que s’està en la línia de 
responsabilitzar-se de la part d’aportació que els pertoca a la contribució del sosteniment de 
l’escola, i que aquesta pugui participar com si fos una de Terrassa a totes les activitats 
educatives i socioeducatives que s’organitzen per  a les escoles de Terrassa. 
 
La Sra. Elisabeth Herrera demana que s'aclareixi el tema del transport escolar. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras aclareix que és el Consell Comarcal del Vallès qui posa l’autocar 
als alumnes de Sant Quirze per desplaçar-se a l’institut de Can Parellada per trobar-se en 
un altre municipi. Comenta que és totalment gratuït i li semblaria molt just que per a tots els 
alumnes de les Fonts, independentment del municipi de residencia, fos un servei gratuït. 
Pel que fa al tema per a l'aportació econòmica per igual oportunitats, diu que el 2020 van ser 
839 euros i aquest 2021 van ser 179 euros.  
 
El Sr. Santiago Martínez respon que han passat dues coses. En primer lloc, pel que fa al 
canvi de dinàmica, ha sortit perjudicada aquesta escola i d’altres. Aquest any, com a criteri 
d'ajut, s’ha posat  el nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
(NESE) que hi ha en una escola, percentatge pel número del total d’alumnes, per beneficiar 
a les escoles que en tenen un nombre elevadíssim. Per això, en escoles com la Pilarín, que 
té un percentatge d’alumnes NESE poc elevat, han perdut recursos respecte a l’any passat. 
En segon lloc,  fins aquest any hi havia escoles que no havien demanat l'ajut i aquest any 
l’han demanat. Es va  incrementar l’aportació en 10.000 euros, però hi havia més peticions, i 
al fer aquesta distribució hi ha escoles que en lloc de pujar han baixat. De cara al proper 
curs això es corregirà i s’incrementaran les aportacions en uns 15.000 euros més, perquè 
quedi una mica anivellat. 
 
La Sra. Elisabet Garcia diu que a l’acta del 2018 el Sr. Nicolás Castellano, tècnic d’Educació 
de Sant Quirze, deia que s’estava negociant per regularitzar un total de 90.000 euros que hi 
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havia de deute. Demana que se’ls aclareixi, ja que en aquell moment hi havia el compromís 
de 300 euros per infant resident a Terrassa. Explica que, en un Ple municipal de Sant Quirze 
de l’octubre de 2020, l’Alcaldessa declara un pagament per part de l’anterior equip de 
govern municipal de Terrassa de 17.000 euros. És a dir, encara hi ha un deute pendent. En 
aquell moment declarava que hi havia un deute aproximat de dos anys, tenint en compte 
que l’import acordat és de 300 euros per alumne anual, si es multiplica pel número 
d’alumnes actual de 237, s’està parlant de 71.000 euros, i queda molt lluny, per això demana 
explicacions. Comenta que sap que això són acords entre ajuntaments, dels quals no deixen 
de ser part interessada com a veïns. Afegeix que aquests 300 euros del 2018 es 
transformarien en 17.000 euros, i que s’està molt lluny d'aquests 300 euros del 2018. 
Comenta que les dades actuals dels alumnes de Terrassa, entre el sector Terrassa les 
Fonts i Terrassa, són el 55% de l'alumnat, un pes important en el dia a dia de la seva escola. 
Comenta que en aquest barri l'escola Pilarín es un motiu d'orgull i ha de ser un motiu de 
lluita per a tots . Demana que s'aclareixi aquest punt. 
 
El Sr. Santiago Martínez respon que això és el que ha comentat, si s’apliquen els 300 euros 
als 235 alumnes surten uns 70.000 euros, que és l’objectiu del nou conveni. Explica que 
l’anterior va estar vigent fins el curs 2019-20 i que serà a partir del 2020-21 quan s’haurà de 
fer l'actualització amb l'objectiu d’arribar a la quantitat real i que Terrassa participi en tot el 
que li correspon, sobretot en les despeses estàndard que s'ha calculat per alumne. Afegeix 
que aquesta situació s'ha de normalitzar.  
 
La Sra. Elisabet Garcia respon que el Sr. Santiago diu una quantitat i que a ella li surten els 
números, per 237 surten 70.100 euros. També li agradaria saber com està el deute de cara 
a reclamar-lo a Terrassa. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras respon que el conveni el van negociar, però ha canviat l'alcaldia i 
al final del mandat es va acordar un import. Afegeix que en aquest mandat l’han de tornar a 
explicar i ara, davant el fet que no hi ha conveni vigent, s’ha acordat que durant aquest any 
s'havia d’actualitzar  i posar-se al dia. Sant Quirze va fer un càlcul aproximat del que són les 
despeses. Explica que és evident que la despesa per alumne la decideix cada municipi en 
funció de les seves capacitats i les seves prioritats, en el seu cas és més fàcil poder destinar 
més recursos perquè tenen menys escoles i  perquè ha estat una prioritat. Explica que 
Terrassa el que fa és intentar equiparar la despesa que com ajuntament de Sant Quirze 
estem fent i posar-se al dia. Afegeix que  dins del territori de Terrassa deu ser igual a totes 
les escoles, però en aquest cas hi ha una excepcionalitat, ja que una escola està en una 
administració i el 56% dels seus alumnes són d'una altra. Aclareix que entén que amb les 
altres escoles no serà d'aquesta manera, però aquest cas és el que s’ha acordat. Potser 
s’acabarà aportant més diners perquè Sant Quirze té facilitat de posar-se al dia amb altres 
projectes, perquè l'escola els demana fer alguna cosa, els és més fàcil  que a una ciutat 
gran. Explica que pot passar que hi hagi un any que Sant Quirze acabi posant una mica 
més, en tot cas aquí hi ha manteniment, personal i tot allò que té a veure amb els consums, 
la subvenció cap a projectes educatius i l'AFA, i que és la suma total. Després segur que hi 
ha altres coses que també passen i no s’han comptabilitzat perquè són de talla petit i del dia 
a dia. S’ha agafat la principal que és l'edifici. Afegeix que quan Terrassa actualitzi l'import 
amb la inversió del pati, que és molt gran, es podrà fer més de pressa. Evidentment, tot això 
es veurà reflectit en el departament d'Educació cap al Pilarín i no anirà a parar a la caixa 
general de l'ajuntament.  
 

5. Actuacions i millores al barri  
 
La Sra. Rosa Sanz, el Sr. Miguel Àngel Moreno i la Sra. Elisabeth Oliveras expliquen els 
power point amb les intervencions fetes durant els últims dos anys. (veure annex 1 i 2) 
 
S’obre el torn d'intervencions. 
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La Sra. Marta Mas Comas, veïna de les Fonts, agraeix als ajuntaments les seves 
explicacions. Comenta que a l’avinguda de la Llana, a la zona de la depuradora, hi ha molt 
trànsit, no hi ha voreres i està molt deixat d'herbes. Volia saber quin dels dos ajuntaments té 
la part d'aquest vial i si es pensa fer alguna cosa amb això. Demana on es podrien enviar 
propostes o sol·licituds.  
 
La Sra. Elisabeth Oliveras respon que pel tema de la depuradora és millor que respongui 
Terrassa, perquè on acaba el carrer asfaltat acaba el terme de Sant Quirze, comença 
Terrassa i després ja és Rubí.  
 
La Sra. Rosa Sanz diu que no coneix el tram, però que pren nota i aniran a mirar-se'l. 
 
La Sra. Teresa Mirón consulta pel Xat si Mossos i policies de les dues administracions estan 
coordinats.  
 
La Sra. Rosa Sanz diu que pel que fa a Terrassa sí que hi ha una taula de coordinació que 
ja existia entre els comandaments de mossos i els de la policia municipal, i que aquest últim 
mes i mig s'ha intensificat encara més.  
 
La Sra. Elisabeth Oliveras diu que a Sant Quirze la tenen amb la de Sabadell i amb  
Terrassa, perquè a un cantó del poble els toca coordinar-se amb Mossos de Sabadell i a 
l’altre cantó de les Fonts amb els de Terrassa, igual que la partida judicial els canvia. Per 
això hi ha coordinació a dues bandes, tant la policia municipal de Sant Quirze com la de 
Terrassa estan en trànsit. Explica que aquest estiu van fer una detenció pels vols del  
mercat, ja que la policia de Sant Quirze va detectar un tema i va aturar el cotxe mentre 
arribava la policia local. No és el lloc que els toca treballar, però s'ajuden mentre estan en 
trànsit i en alguna cosa també col·laboren. 
 
Pel que fa al tema de participació, a Sant Quirze és participacio@santquirzevalles.cat amb 
aquest correu arriba a les tècniques de participació i elles ja deriven la proposta o la recullen 
per debatre a la comissió Intermunicipal. 
 
La Sra. Antònia Fernández diu que a Terrassa l'adreça electrònica  és 
coordinaciodistrictes@terrassa.cat  
 
 
 
 

6. Precs i preguntes  
 

 
El Sr. Carles Arias es presenta i explica que són una entitat relativament nova que estan a 
les Fonts, actualment composta d'una cinquantena de famílies. Explica que es va fundar fa 
dos anys iniciant la seva activitat al Centre Social de Les Fonts i amb l'experiència portada 
d'altres municipis, van ser acollits per l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, i que 
no limiten la seva activitat als residents del barri de Les Fonts. Informa que han fet tallers a 
l'Escola Pilarín Bayés i que estan organitzant uns tallers amb l'Escola Josep Ventalló. 
Es van constituir com entitat per tal de mantenir comunicació amb l'ajuntament de Terrassa i 
manifesten que han tingut dificultats durant la pandèmia per poder fer servir instal·lacions de 
Les Fonts de Sant Quirze. 
Informa que es va trobar amb el Regidor d'Esport de l'ajuntament de Terrassa i sol·licita 
poder-se reunir amb el Regidor d'esports de l'ajuntament de Sant Quirze. Manifesta la 
dificultat de treballar amb la doble administració. 
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Demana més equipaments adaptats a les seves necessitats i sol·licita una concreció 
d'espais per al proper curs.  
En aquesta línia proposa l'opció de: llogar locals, compartir la pista polivalent de Sant 
Quirze, poder fer ús de les instal·lacions de les escoles del districte, centres cívics, centre 
social... afirma que són una entitat que han estat exigents complint les mesures de seguretat  
establertes i que la pandèmia no pot ser una excusa per parar.  
Sol·licita un programa d'activitats esportives i també socials a les Fonts i que no sigui un 
tema de Sant Quirze o de Terrassa, això seria molt bo de fer-ho, perquè la gent a vegades 
dos carrers mes enllà no estan informats. 
 
La Sra. Antònia Fernández recull la demanda d'en Carles que necessiten espais adaptats. 
Pel que fa al programa, informa que l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts ha rebut 
una subvenció atorgada per fer difusió de les entitats del districte i que segurament poden 
recollir la seva demanda. Informa que en quant a l'obertura dels equipaments cívics estan 
tancats per compliment del Procicat. 
 
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno respon que el que li va oferir a la reunió que van tenir és el que 
l'ajuntament de Terrassa i  el Servei d'Esports té a la ciutat. Quan proposa de llogar locals 
informa que com ajuntament no poden fer aquesta operació per entitats privades sense ànim 
de lucre. I en quant a la normativa que marca el Procicat, que l'únic que han fet les dues 
administracions es complir-la. Li ofereix que es posi en contacte amb la Unió esportiva de 
Les Fonts per tal de coordinar la possibilitat de fer ús de les noves instal·lacions al nou camp 
de futbol. 
Aclareix que la pandèmia ha afectat a tot l'esport escolar i que hi ha 172 entitats esportives 
en aquesta ciutat.  
 
El Sr. Carles Arias informa que els seus socis no aniran al centre de Terrassa a fer l'activitat,  
sol·licita poder fer ús de la sala polivalent que hi ha al costat de l'escola Pilarín Bayés i 
demana informació de com està la sala polivalent del nou camp de futbol. 
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno diu que pot oferir els equipaments que hi ha a Les Fonts i 
l'ofereix la possibilitat de tornar-se a reunir. Estan completades les primeres fases i sí que és 
col·locaran mòduls de vestuari, d'oficina i servei de cafeteria. La intenció és que al setembre 
estigui en funcionament, a partir d'aquí, segons  el conveni, sempre la llicencia d'ús d'aquell 
espai la tindrà la Unió Esportiva les Fonts i no la tindrà Carboners. Convida a l'entitat a 
coordinar-se amb l'entitat gestora. 
 
El Sr. Carles Arias pregunta sinó hi ha data per a la sala i si la fase 4 no té una data 
concreta.  
 
El Sr. Miguel Ángel Moreno respon que la fase 4 se'n va a 4 milions d'euros i de moment no 
està pressupostada.  
 
El Sr. Carles Arias diu que de moment entre entitats s’entenen sense fer reunions ni res, i a 
la que estigui obert hi accediran al camp. El tema és que la responsabilitat de millorar i 
completar la instal·lació recau sobre l’ajuntament.  
 
La Sra. Elisabeth Oliveras respon que des de l'ajuntament no poden cedir espais de l'escola 
Pilarín Bayés perquè la direcció de l'escola els té cedits per al projecte de patis oberts, 
orientat a joves i infants, i que aquest estava aturat per la covid i que no es cedien per 
mesures de seguretat. 
Afegeix que se sap que el curs vinent es tornarà a començar amb grups bombolla i que, per 
tant, estan obligats a mantenir els espais dels grups aïllats i separats, per això de moment 
no es poden cedir espais de l'edifici.  
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Explica que pel que fa a la Torre Julià,  la seva ocupació és molt alta, ara mateix està 
ocupada per joventut, per les companyes de benestar, ocupació, l'OAC, el servei 
d’intervenció socioeducativa i l'alumnat de l'escola Pilarín Bayés. Per qüestions d'aforament 
han hagut de deixar d'utilitzar les sales de dalt perquè són més petites i han de coordinar els 
moviments entre les entitats que fan ús per tal de fer complir la normativa. Comenta que  no 
disposen d'espais per cedir, les puntaires han de fer la seva activitat a espais exteriors.  
Explica que pel que fa a la pista, com deia el regidor, hi va haver una època que només hi 
podien fer esport els federats dels cursos extraescolars, per tant, no es podien cedir. 
S’estudiarà la possibilitat del seu ús, però a dia d'avui està ocupada pel patinatge, el Canya 
Jove, basquet i alguna altra cosa que funciona a la pista, s’informarà de la disponibilitat. 
Manifesta la seva preocupació per les famílies i l'activitat de l'entitat de Karate, però durant 
aquest any han tingut la prioritat d'oferir els serveis municipals, com per exemple el  servei 
d'intervenció socioeducativa, que cada dia a la tarda acompanya als joves i als infants, 
berenen, fan els deures, fan activitats i és imprescindible que ho tinguin per poder assolir 
l'èxit educatiu i no quedar-se enrere. De la mateixa manera que les activitats que fa joventut, 
que serveixen per detectar diferents cassos, aquest és  un servei més que s'ubicarà a la 
Torre Julià i tindrà prioritat davant de qualsevol entitat, perquè s’està fent servei públic a 
l'usuari del barri, i si poden, cediran espais a les entitats. 
Insta al Sr. Carles a que parli amb el Sr. Albert Morera, tècnic d'esports. 
 
El Sr. Carles Arias agraeix la resposta i aclareix que tenen sentit comú com a entitat i que no 
volen passar per sobre del serveis municipals que són prioritaris. Però fan palès la demanda 
de mancança d'una sala polivalent on poder realitzar esports indoor, arts marcials, ioga, 
pilates, etc...  
 
El Sr. Francisco Contreras es presenta com el representant de la Llar de Gent Gran i 
manifesta una mancança d'entitats bancàries, d'un caixer automàtic o d'una banca social. 
Explica que la gent gran han d'anar a Can Parellada i alguns tenen dificultat per arribar,  i fan 
cua sota la inclemència del temps. Sol·licita la intervenció de les dues administracions per 
intentar atreure a algun banc que posi una sucursal/caixer. 
Sol·licita informació de la neteja de les rieres i dels 7 torrents que aboquen, a vegades quan 
plou, aigua a la riera del Palau, les Arenes i la de Rubí que agafa quasi tota la zona de les 
Fonts. Als torrents hi ha molta herba i moltes branques d'arbres petitons que taponen, a 
vegades, la zona d'entrada en espais semi urbans o asfaltats. Diu que el torrent de Can 
Fonollers, el del Racó que passa per baix de la via tocant a l'estació s'està erosionant i no es 
veu quasi, però això s'ho haurien de mirar Ferrocarrils de la Generalitat, ja que potser un dia 
a la via tinguin un ensurt. També hi ha el torrent de les Carpes, Can Guitart, Can Corbera, 
dels Albers i Can Parellada.  
 
La Sra. Mercè Martí informa que es va fer una visita amb representants de l'ajuntament de 
Terrassa al camí de la depuradora i que demana informació de les possibles intervencions. 
 
La Sra. Rosa Sanz demana a la Sra. Mercè informació sobre la visita i recull la demanda. 
 
El Sr. Antonio Ruiz manifesta el seu desacord en la informació exposada als power points de 
les dues administracions. 
Valora que els nous contenidors de la banda de Terrassa tenen uns orificis d'entrada molt 
petits i no faciliten l'abocament de materials amb un cert volum. 
Manifesta una preocupació per la neteja en general de Les Fonts de la zona de Terrassa. 
Aclareix que són un poble i demana coordinació entre les administracions per oferir els 
serveis amb millor qualitat, ja que li preocupen les partides pressupostàries. 
No aprova la reparació de la pista poliesportiva de Sant Quirze i demana el tancament total 
que està sol·licitat des de fa anys. 
En quant a la piscina, sol·licita un manteniment fora de temporada per evitar la proliferació 
del mosquit tigre, un arranjament general de les seves instal·lacions en les dutxes i 
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vestuaris, i personal especialitzat en cada feina necessària, que no es dediquin a múltiples 
funcions perquè no són compatibles. Agraeix  que s'hagi posat la vigilància privada per evitar 
aldarulls a les nits. 
Manifesta el seu enuig per no disposar d'un Cap d'Atenció Primària al barri. 
Valora que el reasfaltat al barri és fa molt ràpid i no amb l’efectivitat que seria desitjable, i 
després es troben amb carrers com Josep Ribes, el carrer del Pilarín Bayés, que gràcies als 
dos pins enormes que són d'un veí, d'una propietat privada, estan aixecant tot el terra i ho 
han de pagar els veïns.  
Referent al tema del clavegueram afegeix que, tant a la part de Terrassa com a la de Sant 
Quirze, és molt problemàtic i amb molts rosegadors, demana una intervenció. 
Pel que fa al tema d'enllumenat, veu una mancança al pont de la via del tren al costat de 
l'estació, un cantó està súper enllumenat i l'altre està a les fosques, i aquest fet enlluerna. 
Sol·licita una intervenció de millora a la passarel·la de l'estació. 
Un altre problema que els preocupa molt des de fa molts anys és el tema del pont passeig 
Riera, ja que té aluminosi, per això es va tancar l'escala fa més de 10 anys i encara està per 
reparar. Considera inacceptable la volta que fan fer per no reparar les escales. 
 
La Sra. Toñi Tapias pregunta si milloraran les instal·lacions de la piscina, i si preveuen obrir 
la pista poliesportiva als joves per tal que la puguin fer servir en horari fora d'ús habitual, per 
tal que no hagin de saltar la tanca amb el risc que comporta. 
El camí que va des del Taller Polonio fins a l'entrada de Terrassa molta gent hi va a caminar 
i hi ha moltes herbes, a veure qui ho podria netejar. 
Pel que fa a la vorera del camí de la depuradora, li dóna la raó a la Marta, hi ha moltes 
herbes i és poc segur caminar. Al carrer Sant Ramon que coincideix amb el carrer que ve de 
la depuradora hi ha molt de trànsit i no es controla la velocitat, es podrien posar càmeres de 
trànsit.   
Demana que totes les associacions siguin un grup, que puguin  defensar totes les idees i 
beneficiar-se el poble 
 
La Sra. Josefina Merino informa que es va fer una proposta de resolució el 20 de desembre 
del 2019 sobre la segregació de les Fonts, en aquesta proposta es va presentar un calendari 
que amb pandèmia no s'ha pogut fer, li agradaria saber com està aquest tema i que no sap 
si l'Alcaldessa de Sant Quirze ha fet algun comentari, ja que ha tingut mala connexió i no 
sap què s'ha dit al respecte. Li agradaria saber com està aquest expedient.  
 
La Sra. Elisabeth Herrera demana que al carrer de l’estació on està l'escola, com que les 
famílies no fan cas de les indicacions de la pròpia escola i no estacionen a l'espai de la Torre 
Julià, sinó a la vorera del carrer, s’haurien de posar unes pilones per evitar aquestes 
accions. També tenen problemes amb la velocitat, sobretot a les hores del migdia que el 
volum de cotxes a baixat molt, i tots els que venen de Rubí porten una velocitat elevada, 
sol·licita unes bandes reductores de la velocitat.  
De la part de Terrassa, la passarel·la  és un camí escolar i sap que l'Ajuntament ha fet la 
nova ordenança de mobilitat dels camins escolars, informa que la passarel·la no és segura i 
està poc enllumenada. 
 
La Sra. Elisabet Garcia diu que l'estat de les instal·lacions de la piscina, tot i aquesta 
inversió que s’ha mostrat, és insuficient. Van passar un llistat amb 12 punts negres, en 
aquest cas hi ha alguns que són vitals, com ara el tema de les dutxes i els vestuaris que 
s'han de refer sencers. Pel que fa a les persones amb diversitat funcional, no poden fer 
servir la piscina tot i haver una escala preparada per aquest tipus de persones, però no 
s’instal·la i desconeixen el motiu.  
També demanen actuacions urgents als espais esportius oberts i que hi hagi més oferta pels 
joves. 
Pel que fa a la senyalització de la zona escolar del passeig del Ferrocarril, s'uneix a la 
reclamació de l'escola, perquè avui dia ja està aprovada la limitació a zona urbana de 30 per 
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hora. El passeig Ferrocarril hauria d'estar marcat clarament com a zona 20, a més a més del 
tema de les pilones que també han comentat amb l'Alcaldessa en alguna ocasió. Diu que no 
té sentit que a l’única via que tenen de dos sentits al barri i amb més densitat de trànsit amb 
diferència no hi hagi una limitació de 20, sent un espai que es fa servir per a anada i  
tornada de l’escola.  
Agraeix als 982 veïns i veïnes que han signat el document proposat per la seva associació 
per tal d'anular l'actual procés de segregació engegat el desembre del 2019 i data 
d'execució del desembre del 2021, ja que no es compleixen, segons el seu punt de vista, els 
requisits mínims democràtics per dur-lo a terme. Apel·len als principis de transparència i 
rigor democràtic dels  dos ajuntaments i que contemplin el dret a decidir com una qüestió 
ineludible en les seves decisions polítiques.  
Lamenta l'absència del batlle de Terrassa en aquesta comissió, tenint en compte que ja fa 
dos anys es va embarcar amb una segregació cap al seu poble i seria molt interessant 
conèixer la seva opinió respecte les problemàtiques del barri. Afegeix que és una llàstima 
que no s'hagi pogut comptar amb la seva presència.  
 
El Sr. Isidre Colás, donant resposta a la Sra. Josefina Merino, diu que l’Alcaldessa ha 
explicat al principi de la reunió que la tasca tècnica és la que es va engegar a principis de 
l'any passat, es va aturar i ara el calendari és inviable de portar a terme tal i com estava 
configurat. Les indicacions són que és una tasca que s'ha d'aparcar i s'ha reprioritzat, i per 
tant, aquesta tasca d'estudi previ no s'ha portat  a terme i de moment no es portarà.  
 
La Sra. Elisabeth Oliveras respon que el tema del passeig del Ferrocarril s'ha explicat al Ple, 
allà hi ha les parades del mercadet i es impossible posar pilones perquè impedeix l’activitat 
d’aquest. Sí que anoten la proposta de les bandes reductores, i de la senyalització de 
velocitat a 20km/h i ho passaran a policia pel seu estudi. 
Insta a fer una trobada entre els ajuntaments de Rubí, Terrassa i Sant Quirze per tractar el 
camí de la depuradora. 
Pel que fa el tema del passeig ho faran. 
Referent a la piscina, està totalment d’acord que s’ha d’arreglar amb el que és el projecte 
nou, i s’han anat fent les parts més petites amb la gestió per poder desprès dedicar-se al 
que és la remodelació dels vestuaris i de les dutxes, perquè és un dels processos que 
queden pendents de fer d’aquesta zona. 
En quant al tema de la pista, han parlat moltes vegades i des d’esports hi ha molta 
resistència a deixar-la oberta per la brutícia que generen i les dificultats que ocasionen a les 
patinadores aquest mal ús. Reconeix que hi ha una mancança d'espais d'accés lliure per 
practicar esport, que els patis oberts intentaven cobrir aquestes necessitats, però la Covid 
els va aturar i no es podran posar en marxa al setembre si l'escola comença amb les 
mateixes condicions que aquest curs, amb grups bombolla. 
Pel que fa a la segregació que comentaven ja s'ha dit al principi, que en el seu cas són un 
ajuntament petit i la Covid ha vingut a trasbalsar molts serveis públics, per tant seria 
impossible de portar a terme l'acompanyament ben fet al veïnat en aquest procés, perquè 
tots els tècnics estan amb una reassignació de tasques i de prioritzacions que en aquest cas 
està sent l’acompanyament de la situació, ara ja no tant de salut, per sort, i econòmica amb 
totes les seves conseqüències que està tenint.  
 
La Sra. Laura Ordaz  diu que està previst posar sis punts de llum al passeig que va cap a 
l’estació.   
 
La Sra. Elisabeth Oliveras informa que el tema dels  rosegadors ho traslladaran a  Salut 
Pública. 
Pel que fa a les dotacions pressupostàries, no sap massa a què es refereixen, però informa 
que estan els pressupostos i també el compte general, que són dades públiques i de fàcil 
consulta. 
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Pel que fa al tema que deia el Francisco Contreras sobre el caixer. Diu que aquí es barallen 
amb els bancs perquè ofereixin lloguer social als veïns i veïnes, però no es veu capaç de 
demanar-los-hi. Poden demanar moltes coses perquè al mig del poble també han 
desaparegut tres caixers d’entitats bancàries diferents, i cap d’elles ètiques i socials, però si 
vols passar per aquí te n’has d’anar a Sabadell, que només hi ha un caixer d’una banca 
social. 
Diu que ho poden demanar, però l’exigència als grans tenidors és que posin els seus 
habitatges a disposició de la ciutadania, facin lloguer social i deixin d’especular amb aquest 
bé. Evidentment, el servei segur que és necessari, però la gestió quan un banc es retira, un 
diner públic se’ls hi retira, ningú els ha exigit que retornin els diners que se’ls va donar en el 
seu rescat i, a més a més, està l’acomiadament de gent i pujant sous, no sap si tindran 
aquesta sensibilitat de que han deixat un barri sense caixer. Afegeix que va veure un 
reportatge d’un lloc que han deixat a tot el poble sense caixers, però hi ha com un caixer 
mòbil que es trasllada, no volen posar una oficina on una persona feia una sèrie de coses. 
Els importa ben poc l’arrelament de les persones al territori, les necessitats que tenen i 
l’hàbit de les persones grans, que quan cobren la pensió van a treure-la, i ara moltes d’elles 
són pal de paller de les seves famílies. Diu que ho poden demanar, però no té massa 
confiança perquè costa donar-los la volta amb altres temes més importants, com és 
l’habitatge i no ens en sortim.  
Referent als torrents i a l'aluminosi, revisarà el que pertoqui  a Sant Quirze.  
 
El Sr. Antonio Ruiz demana més compromís polític i més resultats de millores al barri. Fa un 
relat de mancances tals com: manca de voreres, problemes de velocitat al passeig del 
Ferrocarrils i al de la Riera. Fer més gran el mercadet i abaratir taxes. Agraeix l'asfalt dels 
tres carrers, però valora que és insuficient. Demana millores en l'arbrat de la Plaça dels 
Maulets, valora que manquen parcs i els existents estan bruts. Desaprova la urbanització de 
la Plaça Nova. El sentits de mobilitat d'algun carrer no són els que els veïns voldrien i hi ha 
denúncies. Valora que les bateries dels contenidors de la zona de Terrassa sempre estan 
plenes de poda. Explica que no entén on va el pressupost municipal, si es que va a beques 
de menjador. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras manifesta que no farà cas del to, sí del malestar que exposa, i 
explica que les beques de menjador les gestiona el Consell Comarcal i que tot el personal 
de l'ajuntament fa esforços per oferir resultats i millores. 
Diu que l'únic que no sabia era l’aluminosi, l’equipament s’ha d’anar a veure i detectar si n’hi 
ha i això ho ha de fer un expert i saber exactament què s’ha de fer  un cop detectat. De  la 
resta ja hi ha un projecte obert. Aclareix que la Laura ja ha dit que els llums s’han de posar. 
Tot és un procés que s'està fent, les coses concretes tenen data i que hi havia un cert retorn 
d’una associació. 
Pel que fa al menjador,  l’ajuntament de Sant Quirze  ha pagat el complementat de les 
beques menjador que els van arribar l’any passat. Van comprar els ordinadors per a tots els 
joves i els infants que no tenien amb aquest programa transversal que ha comentat l’Anna. 
Han intentat fer-ho en tot, i el pressupost s’ha modificat en 600 mil euros del pressupost de 
l’any passat, que  ha passat a ordinari per complementar tot allò que es derivava de 
necessitats Covid, les quals han estat moltes, i les han tractat perquè era una emergència. 
Això és tan excepcional que no ho han posat dins de la gestió municipal, perquè hi ha hagut 
una excepcionalitat tan gran que no hi ha responsabilitat de ningú. Senzillament intentaven 
gestionar tant bé  com els van ensenyar o els van dir i tot el que van entendre, perquè 
evidentment aquest virus és una sorpresa constant en el moment de gestionar, cada dia 
s’aprèn una cosa que ahir no es sabia o que l’han canviada i s’ha de tornar a aprendre. 
Senzillament els arriba la nova instrucció i l’han d’anar fent i seguir endavant. S’ha deixat 
bastant clar el procés, si hi ha alguna cosa que no està clara a  
participacio@santquirzevalles.cat es redirigirà a qui pertoqui i es farà el retorn a l’entitat o veí 
que ho necessiti. Aquí està descrit tot allò que ha passat en aquests dos anys o que està a 
punt de passar en aquest any, que és el pressupost d’ara. El  que no està descrit és perquè 
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no està ben treballat, no s’ha concretat o no hi ha el projecte sobre la taula acabat, i no s’ha 
volgut posar, perquè llavors sí que vendríem fum,  perquè són realitats que encara no tenim 
dibuixades. El que hi ha són coses totalment empíriques que es poden comprovar que 
acabaran sorgint. 
Recorda que hi haurà dues reunions més abans d’acabar l’any. Hi ha el compromís d'una al 
setembre i una al desembre, s'han  de buscar les dates i a veure si per fi alguna d’aquestes 
podrà ser presencial i sinó online. El compromís de la Comissió Intermunicipal és que, com a 
mínim, n'hi hagi tres a l’any, i si pot ser en seran quatre, una per trimestre, que és el ritme 
que s’ha de tenir i és com s’ha  de fer. Afegeix que seran més curtes i més concretes, i a 
tothom se li farà més fàcil assistir-hi perquè no s'allargaran tant, s’estarà més al dia a dia i el 
que està passant, de manera ràpida es donarà compte del que s’està fent i amb menys 
temps es podran veure més els resultats. 
 
 
La Sra. Antònia Fernández recull les diferents demandes i les tractaran a la propera 
plenària. Agraeix la participació, l'assistència i la voluntat de tots i totes per millorar el barri. 
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