
ACTA DE LA COMISSIÓ PLENÀRIA INTERMUNICIPAL LES FONTS
DATA: 2 de desembre de 2021
HORA: 18 h
LLOC: Centre Cívic Torre Julià (Carrer Josep Mitats, 10)

Assistents: 

- Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès
- Sra. Laura Flos Pérez, Junts-ERC_AM
- Sra. Míriam Casaramona Massana, Junts per Catalunya Sant Quirze
- Sr. Juan Antonio Pérez Garcia, PSC-CP Sant Quirze
- Sr. David Sánchez Mancebo, Ciutadans Sant Quirze
- Sra. Laura Ordaz, cap de Manteniment de l'Espai Públic i Infraestructures
- Sra. Anna Oliva Prim, coordinadora de Benestar i Cicles de Vida
- Sra.  Eva  Callado  Estela,  tècnica  del  Servei  Par cipació  i  secretària  Tècnica

Intermunicipal
- Sra. Marta Brau Sesé, tècnica de  Par cipació Ac va
- Sra. Mónica López Lobato, tècnica del Servei d’Educació
- Sra. Toñi Tapias Asensio, El Racó de la Dona
- Sra. Elisabet Garcia Uceda, AS Les Fonts Es Veu
- Joan Mitats, AS Les Fonts Es Veu
- 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. Rosa Sanz Sánchez, directora de l'Àrea Serveis Territorials i Seguretat
- Sra.  Eva  Magaña  González,  directora  programa  de  Territori  Districtes  i  Atenció

Ciutadana
- Sra. Anna Crispi, directora de Serveis de Medi Ambient
- Sra. Antonia Fernandez Perez, secretària Intermuncipal
- Sra. Teresa Mirón Sanz, Junts Per Terrassa
- Sr. Carles Caballero Peña, ERC Terrassa
- Sr. Javier Garcia Romero, PSC Terrassa
- Sr. David Aguinaga Abad, Ciutadans Terrassa
- Sr. Herbert Werner Metschke, Club Atlè c Sant Joan
- Sra. Rosa Izquierdo Rivera, Associació Propietaris i Veïns Les Fonts
- Sr. Francisco Contreras i Hernandez, Llar Gent Gran
- Sra. Elisabeth Herrera de Madre, Ampa Pilarin Bayés
- Sra. Mercè Mar  Arolas, Marca Egara
- Sr. Jorge Es val Muns, representant ciutadania
- Sr. Jordi Clapés Donadeu, representant ciutadania

Excusats:
- Gemma Màrmol Codina, cap d’Atenció i Comunicació Ciutadana.



- Sr. Francesc Montaño Daza, Església Bap sta del Vallès i les Fonts Solidaria
- Sra. Marta Mas Coma, representant ciutadania Sant Quirze
- Sr.  Miquel  Pérez  Almudaina,  director  de  l'Àrea  Estructura  Territorial  i  Atenció

Ciutadana
- Sr. David Garcia i Gàlvez, director de l'Àrea Drets Socials
- Sra. Maria Jesús López López, directora del Servei de Mobilitat
- Sra. Josefina Merino Ramirez, presidenta CMD VII
- Sra. Maria Isabel Cazorla Calderon, Tot per Terrassa
- Sr. Arturo Travesa Solsona, Unió Depor va Les Fonts
- Sr. Carles Arias Gómez, AS Espor va Karate Ikigai
- Sra. Verónica Teixidó, AS Espor va Karate Ikigai

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (29/09/2021)
2. Aigües de les Fonts
3. Transport B9
4. Trànsit Av. de la Llana
5. Millora via pública, enllumenat i poda
6. Subvencions
7. Altres 
8. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 29 de setembre 

S'aprova l'acta de la sessió anterior. 

2. Aigües de Les Fonts

La Sra. Elisabeth Oliveras informa que a pe ció de l’anterior plenari s’han iniciat les feines
d’inves gació per part dels dos ajuntaments per saber els orígens del servei de les aigües a
Les Fonts. A la resta de la ciutat comunica que finalitza la concessió amb l’empresa Cassa i
que es passarà a ges ó directa. Des de la ciutat no es pot donar servei d’aigües al barri de
Les Fonts perquè ve des d’un altre vesant i s’ha d’estudiar la situació de l’empresa actual
per poder intervenir des de l’ajuntament de Terrassa, que és qui si que pot donar aquest
servei.  Afegeix  que en les properes reunions s’explicarà com avança el procés

El Sr. Carles Caballero informa que a Terrassa es va haver de fer aquesta feina arxivís ca
per tal de saber la fórmula d’origen per poder-la rever r i poder rescatar el servei.

La Sra.  Elisabet Garcia planteja la pregunta de que fins que es resca  el servei si  hi  ha
alguna norma o control de la facturació i de la manera que s’ofereix el servei. 
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La Sra. Anna Crispi comenta que el procés d’inves gació pot ser molt llarg i informa que els
ciutadans poden adreçar-se al seu ajuntament de referència per aclarir dubtes sobre les
factures o el propi servei.

La Sra. Rosa Izquierdo informa que quan ella va arribar al barri a l’any 1962 no exis a el

servei d’aigua i el  seu pare va lluitar molt i  amb l’ajuda del Sr. “Calagüí” va aconseguir

aquest servei i cap ajuntament va col·laborar. Valora que el servei és correcte i que els

preus són els mateixos que a Terrassa.

La Sra. Elisabet Garcia expressa que no qües ona com van ser els inicis del servei, però que
aquest ha d’evolucionar i que les quotes varien un 20%.

1. Transport B9 

La Sra. Laura Ordaz explica que a la darrera comissió és va demanar que la línia B9 que fa el
recorregut de Can Barata es pogués allargar fins a les Fonts. Informa que han fet la pe ció
via electrònica al departament de la Generalitat on demanem que s'iniciï aquest expedient
i valorin que la línia s'iniciï  a les Fonts i acabi a les Fonts. Estan a l'espera de resposta.

2. Trànsit Av. de la Llana 

La Sra. Rosa Sanz informa que s’està fent un estudi per analitzar el trànsit del vial  i les pos-
sibles intervencions ha realitzar. Cal també parlar amb els tres ajuntament implicats i infor-
maran un cop ho nguin més treballat.

3. Millora via pública, enllumenat i poda

La Sra. Laura Ordaz informa que a l’anterior plenari es va sol·licitar que els dos ajuntaments
fessin coincidir la poda al mateix temps, aquest any li tocava a l’Ajuntament de Terrassa la
poda del Passeig del Centre, la van començar al mes de novembre, han coordinat la poda
de tot el barri i ara ja s’està finalitzant.

En relació a l’enllumenat, afegeix, estava pendent d’il·luminar el caminet del passeig del
ferrocarril que va fins a l'estació. Han confirmat que el dia 13 començaran i en un parrell de
dies estarà resolt. 

En quant a l'asfaltat del carrer Església i la cruïlla, informa que s’ha asfaltat el carrer i s’han
fet dos passos elevats, aquesta actuació ja queda finalitzada.

La Sra. Maria Rosa Figueras es queixa de que la intervenció ha estat només fins a la meitat
del carrer i que no s’ha solucionat el problema de la cruïlla.
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La Sra. Laura Ordaz informa que ells han intervingut en el seu territori i que van demanar a
Terrassa que es col·loquessin pilones a la cruïlla on s’estacionen cotxes i dificulten la visibili-
tat. Informa que Terrassa va col·locar dues pilones al mateix carrer Sant Quirze i que faltaria
Mare de Déu del Roser.

La Sra. Rosa Sanz informa que es mirarà amb Mobilitat. 

La Sra. Rosa Sanz informa que s’està fent una poda de servitud i moderada als carrers de
Santa Teresa i Sant Agus . En relació a la millora dels paviments són conscients que els as-
faltats de la ciutat estan deficitaris. A les Fonts hi ha punts que requereixen un tractament
d'un repàs una mica més intensiu. L'any que ve es disposarà d'una par da una mica més
gran i intentaran fer algunes millores. A inversions hi ha una dotació aprovada per fer tre-
balls d'asfaltat

La Sra.  Mercè Mar  pregunta si  a  Sant Quirze també hi  ha previsió de millorar  aquest
aspecte.

La Sra. Elisabeth Oliveras respon que també segons pressupost van fent intervencions.

La Sra. Antonia Fernández respon que en quant a la demanda d’arranjament dels cables del
carrer  de  Santa  Teresa  s’ha  informat  als  serveis  jurídics  i  s’ha  procedit  a  demanar  a
l’empresa de telefonia que el repari.

També dóna resposta a una demanda del Sr. Artur Travesa  en relació a uns horts que estan
al  parc de la depuradora.  Comunica que aquests terrenys són de  l’Agencia Catalana de
l’Aigua  (ACA)  i  han  demanat  saber  les  persones  que  ocupen  aquests  horts,  perquè  la
intenció és netejar-los.

El Sr. David Aguinaga demana que hi hagi un arranjament general del cablejat en tot el bar-
ri.

El Sr. Carles Caballero informa que el problema que tenen tots els ajuntaments és que l’en-
carregada de fer la reparació és la companyia (Telefònica i Endesa) i els elements que te-
nen els ajuntament es limitadíssim, per no dir inexistent. Se’ls pot requerir si hi ha un pro-
blema de seguretat, per l’alçada o per l’estat,  però quan es tracta de temes estè cs els
ajuntaments no tenen norma va que els empari per demanar la subs tució o el soterra-
ment en línies preexistents amb les noves si que el Pla d’Ordenació Urbanís c Municipal ho
recull.

4. Subvencions 

La Sra. Elisabeth Oliveras volia portar la informació al Plenari sobre la coordinació que s’es-
tà fent entre els dos ajuntaments per fer complir la llei de les subvencions i garan r les ba-
ses i no subvencionar les mateixes factures.  Fa palès la dificultat de jus ficar a dues admi-
nistracions diferents i remarca que les en tats han d’informar quines factures presenta a
un ajuntament o a un altre. Si hi ha dubtes ofereix l’acompanyament de les tècniques refe-
rents.
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La Sra. Elisabet Garcia planteja el dubte de com ho pot fer per estar donada d’alta a les
dues administracions.

La Sra. Antonia Fernandez informa que han de fer una delegació a Terrassa amb un segon
domicili al territori de Terrassa.

5. Altres 

La Sra. Antonia Fernández informa que les dues administracions van enviar un email per re-
collir nous temes a tractar, per la banda de Sant Quirze no han hagut pe cions i per la ban-
da de Terrassa les demanes han estat les següents:

La Sra. Teresa Mirón feia la pregunta de què haurien de fer els comerços i els par culars
amb les seves propietats si hagués un canvi de municipi.

Se li informa que el procés està aturat i pot informar als veïns. 

La Sra. Elisabet Garcia pregunta si està aturat o està a un calaix.

La Sra. Eisabeth Oliveras i el Sr. Miguel Ángel Moreno informen que està aturat tal i com
venen informant des que s’ha recuperat la Comissió Intermunicipal.

El Sr. Joan Antonio Pérez manifesta que hi ha un discurs diferent entre les dues administra-
cions, que hi ha un problema de comunicació.

La Sra. Elisabet Garcia informa que han recollit 1.000 signatures presentar-les (hi ha 2.300
electors als barri).El procés de segregació els plantejava molts dubtes i qües ons als veïns
en relació a les seves propietats, a ibis i impostos en general. Planteja que el que volen és
informació i que volen par cipar de la vida polí ca del barri.

La Sra. Elisabeth Oliveras manifesta que de tot el procés el més favorable ha estat que ha
vist que persones de Les Fonts es senten de Sant Quirze i que ho agraeix profundament
perquè la percepció que durant molt anys va rebre era que Les Fonts era un poble que fun-
cionava sol.

El Sr. Javier Garcia expressa el seu desacord pel poc tracte que la comissió intermunicipal
ha donat a aquest tema. Considera que el Ple va aprovar l’inici de l’expedient de segregació
amb l’acord de que la par cipació de la ciutadania es donaria dins del marc de la comissió i
que aquest fet no s’ha produït. Expressa que tampoc entén els arguments que mo ven la
decisió d’aturar el procés, que la pandèmia no pot ser un mo u. Considera que l’Ajunta-
ment de Sant Quirze ho té molt clar, però el de Terrassa no, que desitja que hagi més debat
i no decisions preses sense l’opinió i par cipació dels integrants del plenari.
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El Sr. Carles Caballero pren la paraula i comunica que si s’arribés a iniciar el procés cap a un
sen t o un altre ell seria el responsable polí c i expressa que el seu par t no actua sense
consultar als veïns i veïnes. Que és molt lícit fer judicis de valor, però concreta que el Go-
vern de l’Ajuntament de Terrassa i conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Quirze no fa-
ran mai res en contra de la voluntat majoritària dels veïns, ni de Terrassa ni de les Fonts. A
par r d’això voldria que saber quin són els dubtes que planteja, doncs ja s’ha deixat clar
que s’estan des nant tots els esforços i recursos municipals a l’emergència social provoca-
da per la covid. Assegura a tothom que els problemes que té el veïnat fruit de la pandèmia i
de la crisi econòmica i social es traslladen directament i tensionen els serveis municipals.
Ara, com a regidor d’urbanisme, està fent front a l’emergència habitacional  informa que
no poden estar per portar a terme el projecte de la segregació.

El Sr. Miguel Ángel Moreno informa que la Comissió Intermunicipal s’ha engegat aquest
any i s’han fet tres sessions, a la primera es va tractar el tema i ja es van expressar els mo-

us, que la situació de pandèmia feia orientar les accions de les dues administracions a pri-
oritzar altres projectes.

El Sr. Javier Garcia demana concretar el mo u, si és per voluntat del veïnat o per la covid.

La Sra. Elisabet Garcia manifesta que quan va sorgir la no cia, veïns a tol par cular i de
forma espontània es van anar trobant a la porta del centre cívic i es van preguntar què es-
tava passant. Cap par t polí c es va interessar, de cap dels dos municipis, pel allò que volia
el veïnat i que van ser els propis veïns amb les seves accions els que van demanar aturar el
procés. Manifesta que ara s’interessen perquè volen la segregació.

La Sra. Elisabeth Oliveras informa que l’aprovació plenària comportava la creació d’una co-
missió que tenia una sèrie de feines, això ara  suposaria paralitzar serveis perquè s’encarre-
guessin exclusivament de les tasques de l’expedient de segregació. A dia d’avui no tenen la
capacitat per poder assumir aquesta feina. Quan l’equip de govern decideixi que reprèn
aquest tema haurà de portar-lo al ple per tal de fer un nou calendari.

El Sr. Albert López informa que al igual que els veïns, ells es van assabentar del procés per
la no cia als diaris. Informa que tota l’oposició al Ple van votar en contra, per tant no és
cert que els par ts polí cs es man nguessin al marge. Que es van moure des del moment
que van tenir la informació.

La Sra. Elisabet Garcia expressa que els par ts polí cs van unir-se pel gran volum de perso-
nes que es van mobilitzar.

El Sr. Albert López insisteix en que tenen el seu criteri i que van actuar en conseqüència en
el mateix moment que es van assabentar pels mitjans de comunicació, que no podien actu-
ar abans. 

La Sra. Teresa Miron informa que des del seu par t van fer la preguntar de com estava el
tema als dos plens municipals i comunica que de moment només han ob ngut resposta de
l’Ajuntament de Terrassa.
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La Sra. Elisabeth Oliveras informa que dóna resposta a les preguntes en el mateix Ple i que
no li consta aquesta pe ció.

La Sra. Antonia Fernández con nua amb les preguntes que li han realitzat en la consulta te-
lemà ca i informa que el Sr. Jordi Clapés li havia fet un seguit de pe cions sobre la netejar
de les rieres, el control de cotxes abandonats als carrers, mal estacionats a les voreres, el
sen t del radar de l'avinguda del Vallès, la pe ció de rehabilitació d’uns edificis municipals i
el manteniment de les fonts del barri, s’exposa que són temes que cada Ajuntament ha
d’abordar-los des dels seus serveis. 

8. Precs i preguntes 

La Sra. Toñi Tapias pregunta fins a on arribarà la tanca que s’està col·locant a la piscina.

La Sra. Elisabeth Oliveras ho consultarà a esports.

El Sr. Jordi Clapés exposa que a l’època de poda es troben els contenidors plens de restes i
planteja si es podria posar alguna contenidor especial.

El Sr. Carles Caballero informa que els veïns ho han de portar a la deixalleria i si detecten a
algú deixant les restes de poda a la bateria de contenidors els multen. Encara no estan en
predisposició de posar contenidors al igual que fa Sant Quirze, s’ho apunta.

 La Sra. Anna Crispi informa que els veïns s’ho han de ges onar a casa, doncs el servei de
containers no funciona per l’incivisme i el mal ús quan es col·loquen. 

El Sr. Carles Caballero informa que com a servei estan estudiant implantar el porta a porta
en zones residencials, com és el cas de Les Fonts. Des del punt de vista dels costos econò-
mics el porta a porta suposa uns estalvis brutals en la ges ó de residus per qualsevol ajun-
tament. Cada any el cànon de residus que la Generalitat cobra als ajuntaments per la tona
de residus avocada a l'abocador, puja un 15%. En el cas de Terrassa, la taxa de residus que
paguen els veïns en aquest moments només cobreix el 68% del cost real dels residus, per
tant si el veïnat es capaç de reduir la fracció de residus propis de la resta de forma substan-
cial, la rebaixa que es ndrà en la ges ó posterior dels residus no separats és molt gran.
Per això a qualsevol ajuntament que implan  el porta a porta li acaba resultant més barat, i
la qualitat de la recollida de residus és molt més alta. 

La Sra. Elisabeth Oliveras informa que ara començaran un estudi per implantar el porta a
porta a Les Fonts. I que l’objec u es recollir la brossa més neteja i inver r els estalvis en mi-
llorar altres serveis. A par r de gener iniciaran l’estudi.

El Sr. Jordi Clapés demana saber si hi ha algun projecte per reduir el trànsit a la Carretera
de Rubí.
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El Sr. Carles Caballero explica que com a regidor de mediambient hi ha la inicia va de redu-
ir els cotxes en general i fomentar el transport públic. A més a més hi ha la reivindicació
històrica d’eliminar el peatge de Les Fonts, la pe ció està feta a la Generalitat.

La Sra. Elisabeth Herrera explica que els contenidors del carrer de Bisbe Sanahuja i Av. Va-
llès estan cada dia desbordats.  Que l’app cuidem terrassa funciona i es netegen, però el
problema potser radica en la pologia de contenidors.

La Sra. Anna Crispi informa que s'enviarà el servei d'inspecció per tal de valorar la bateria i
actuar sobre possibles accions incíviques o si cal ampliar alguna fracció.

La Sra. Elisabeth Herrera demana informació de en quin punt està la reparació de la passa-
rel·la dels ferrocarrils.

La Sra. Rosa Sanz informa que el projecte està redactat i està inclòs en el newgenera on,
no arriba a 300.000 euros i la previsió és que es pugui realitzar durant el 2022 i 2023.

Sense més temes a tractar , es tanca la sessió a les 19:30 hores.
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