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Els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès estan d'acord a treballar
conjuntament perquè tot el barri de Les Fonts s'integri a Terrassa
Els Plens han d’aprovar l’inici de les actuacions i les comissions bilaterals de
treball per a l'alteració de les noves delimitacions territorials amb la
participació dels veïns i veïnes i l'aprovació del Govern de la Generalitat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras,
han presentat aquest migdia en roda de premsa l’acord entre els dos municipis per a la
segregació de Les Fonts de Sant Quirze i la seva posterior agregació a Terrassa. Aquest acord
és el tret de sortida a uns treballs que han de concloure que el nucli urbà de Les Fonts sigui
un barri que pertanyi únicament a un municipi, en aquest cas Terrassa.
L’acord que avui han presentat els dos màxims representants municipals de Terrassa i Sant
Quirze és, per a l’alcalde de Terrassa «un canvi històric, ja que els límits dels municipis es
canvien només de forma excepcional, i que conclou els anys de treball conjunt entre Terrassa
i Sant Quirze per a facilitar la vida de tota la ciutadania d’aquest barri». Per a Ballart, «si es
compleixen tots els tràmits pertinents, l’acord que avui presentem és un avenç molt
beneficiós tant per a uns veïns i veïnes que històricament han patit per accedir a serveis
públics essencials i als ajuntaments, per la dificultat de poder prestar-los de manera eficient».
Per la seva banda, l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, ha destacat que
"la realitat territorial, l'optimització de recursos, l'eficiència de treballar sota una sola
administració i, especialment, per donar resposta als anhels expressats per la ciutadania de
Les Fonts a l'òrgan interadministratiu entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès ens han portat
a posar fil a l'agulla una realitat que fa anys que demanda posar solució a aquesta anomalia
territorial que suposa que un barri amb identitat pròpia es trobi dividit entre dos municipis."
Dues comissions bilaterals
Per iniciar els treballs, tant per a la segregació com per a la posterior agregació, està previst
que la voluntat de totes dues administracions s’elevi als respectius Plens municipals de
desembre, com a inici d’un calendari que s’espera culminar l’any 2022, un cop es rebi
l’aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

A la trobada d’avui s’ha acordat la constitució de dues comissions especials, una políticotècnica i una tècnica, ambdues presidides per les alcaldies corresponents, que es reuniran
periòdicament per treballar tots aquells aspectes que implica aquesta segregació i posterior
agregació, com ara inventari de béns, traspàs d’expedients, temes de cadastre i padró,
impostos i taxes, clavegueram, contractes de serveis, etc.
Si els respectius Plens municipals aproven la proposta el proper mes de desembre, el
calendari previst contempla que durant tot l’any 2020 les dues Comissions Especials
treballin en la preparació de la memòria justificativa i la documentació per a l’aprovació
inicial de la segregació, per a que sigui aprovada el gener de l’any 2021. A partir d’aquí es
treballaria en la resta d’actuacions per a que previsiblement puguin finalitzar el desembre
de 2022.
El barri de Les Fonts és un nucli de població que actualment pertany administrativament a
dos municipis, Terrassa i Sant Quirze. El formen quatre "barris": Sant Joan, Sant Pere, el de
l'Església i el de Baix Riera. Està situat al sud de Terrassa a la confluència de la riera de les
Arenes i la riera del Palau. És un barri fraccionat per ambdós municipis i travessat de nord a
sud per la riera de Rubí, la carretera de Rubí i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
elements que n’afavoreixen la disgregació en un mosaic de nuclis dispersos, de difícil
interconnexió i de població molt fragmentada.
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