Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada a la seu, Plaça del Tint, 4
(Casal Cívic Ca N'Aurell), el 22 d’Octubre del 2019 comença la reunió a les 18:06 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec

Nom

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Comunicació
Vocal Relacions
AA. VV.
Vocal
Vocal

Associació de veïns i veïnes

Assisteix

Excusat
Si

Dolors Lledó
Joan Vila Roura
Josep Ant. Sanchez
Miguel Hidalgo

A P Torrent Les Carbonelles
Can Boada del Pi
Sant Pere Nord
Can Palet

No
Si
Si
No

Ramón Clariana

Poble Nou - Zona Esportiva

Si

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

Si

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
No
No

Si

Delegació
de vot

Si

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de Reunió de Junta ordinària del dia 08/10/2019 i
vistiplau de l’acta resum
Es demanen unes esmenes i l’acta queda aprovada sense més.
Es demana una esmena i es dona el vistiplau a l’acta resum.

2. Aprovar Proposta del Codi Ètic de la Coordinadora del Moviment Veïnal del
Vallés
Es fa un repàs del document amb la proposta del Codi Ètic de la Coordinadora del
Moviment Veïnal del Vallés. Aquest document s’ha d’aprovar a la propera reunió de la
Coordinadora.
Es posa a debat el punt 2 i es considera que cal treure la paraula “enriquecernos”.
“La Coordinadora como órgano colectivo. Cuando así sea acordado y ante los temas que se consideren, la
Coordinadora es el órgano representativo de las asociaciones y federaciones integradas, un marco de coordinación
para intercambiar experiencias y enriquecernos y donde atendiendo las distintas sensibilidades y propuestas de las
asociaciones...”

Es posa a debat el punt 3 i es considera correcte:
“Independencia política. Como toda actividad humana, nuestra labor social tiene un componente político, y quienes
pertenecemos a las asociaciones, como socios/as o como miembros de las Juntas Directivas, podemos o no pertenecer
a título individual a cualquier organización política y social democrática, pero como asociaciones vecinales y como
Coordinadora nos declaramos políticamente independientes de cualquier partido u organización. En consecuencia,
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consideramos incompatible, ser miembro de los órganos directivos de las asociaciones vecinales (Juntas Directivas) y
de la Coordinadora y ocupar un cargo público electo u orgánico de representación política (Diputado/a, Senador/a,
Parlamentario/a, Regidor/a, o Secretario/a o Coordinador/a de un partido político a nivel estatal, autonómico o local).”

Es concreta fer petites correccions al document e informar a la Coordinadora que
s’accepta la Proposta del Codi Ètic, però es demanarà que es faci en català.

3. Projecte de Futur de Ca n’Anglada. Opinió de la Síndica sobre el tema
Aquest punt es tractarà a la següent reunió.

4. Entrevista amb Canal Terrassa
Al darrer programa de “La Nit dels Savis” de Canal Terrassa, es va parlar de millorar la
societat del benestar. En aquest programa, s’han fet uns canvis, on d’ara en endavant, desapareix la
Taula i es dona el protagonisme i la participació als assistents. Aquest canvi pretén millorar l’interès
social.
En aquest programa, moltes vegades, es compta amb la participació de membres de la FAVT i
altres entitats socials. Normalment, als enquestats els informem de les preguntes a que seran
sotmesos, el mateix dia en que es grava el programa. Es considera més adient que s’informi amb
antelació sobre les preguntes que volen fer, per tal de que els enquestats tinguin temps suficient per
preparar les respostes.
Es concreta que quan s’estigui convidat a programes de TV, cal demanar que
s’informi prèviament de les preguntes que es faran als enquestats, per tal de poder preparar
el contingut a exposar.
Es proposa demanar a Jordi Dueso, presentador del programa La Nit dels Savis, fer un
programa sobre la Federació.

5. Decisions
l’Ajuntament

sobre

Mocions

del

Parlament

Ciutadà

presentades

a

S’informa que el dijous, 24 d’octubre hi ha concertada una reunió amb la Comissió de
Seguiment de la Carta Europea, on es va convidar als Regidors Noel Duque (4rt Tinent Alcalde,
Drets Socials), Teresa Ciurana (Drets Humans) i Ona Martínez (Qualitat Democràtica).
Davant la petició de la Comissió, el Regidor Noel Duque, va donar resposta escrita, on s’exposen
les mesures i avenços sobre els diferents temes exposats a les Mocions, que van ser aprovades
als Plens Municipals. El document de resposta del Regidor, va ser valorat per les diferents
entitats que estan vinculades a les Mocions, ja que aquestes entitats, també assistiran a la
reunió. Tanmateix, Noel Duque va acceptar la invitació a la reunió.
Es va parlar amb la tècnica de l’Ajuntament per informar de la reunió i per demanar
l’assistència de més tècnics, amb la intenció de poder tractar eficaçment tots els temes de les
Mocions.
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Es comenta que a la reunió, sense deixar cap tema fora, caldrà prioritzar temes com
l’habitatge on es dona més vulnerabilitat. Preocupa en especial, els desnonaments i els protocols
que s’han de seguir en aquests casos, i que de vegades no es compleixen. Cal garantir el
compliment dels protocols.

6. Pujada d’Impostos Municipals
S’informa que al Projecte d’Ordenances Fiscals 2020, hi ha diverses propostes de
modificació de caràcter general, on es mostra l’increment d’impostos com l’Impost sobre Béns
Immobles o Impost sobre Activitats Econòmiques... també quedaran afectades les diferents taxes
i serveis públics. L’Ajuntament ha emet un document explicatiu del Projecte d’Ordenances
Fiscals, però el seu contingut no s’expressa amb claredat.
El 24 d’octubre, l’Ajuntament farà una reunió informativa per la Presentació del projecte de
Pressupost i Ordenances. Aniran el Vicepresident i el Vocal de Comunicació de la FAVT.
Es comenta que hi ha hagut queixes dels ciutadans sobre la pujada d’impost dels guals.
S’ha demanat informació a l’Ajuntament per saber com estant calculant els barems per la pujada
d’aquest impost, ja que no tothom està tenint el mateix % d’increment. Hi ha persones que han
tingut un increment de fins al 140%. L’Ajuntament ha comentat que l’increment està supeditat al
barem on es tenen en compte diversos factors com l’amplada de la vorera, la situació del carrer
respecte al centre de la ciutat, etc...
Es fan les següents consideracions:
-Es veu com aspecte positiu, aprovar les Ordenances i després els Pressupostos.
-Des de l’A.V. de Poble Nou - Zona Esportiva, es pensa que s’hauria d’informar a totes les
AA.VV. sobre les previsions de l’Ajuntament, però donat que el proper Ple Municipal és el 25
d’octubre, no dona temps a informar degudament.
-No s’haurien d’aprovar els Pressupostos abans de crear-se els Consells de Districtes.
-L’augment d’un 5% de l’IBI, suposa una pujada general del 50% dels impostos.
-S’està fent una vulneració perquè s’està afectant a persones amb pocs recursos amb pujades
desproporcionades.
-Aquest increment en els pressupostos pot augmentar la vulnerabilitat social, pel que s’hauria de
tenir en compte les diferents situacions econòmiques dels ciutadans/es.

7. Proposta de la Síndica amb Vedruna
Per tal de que la Síndica exposi la seva proposta de treball conjunt amb alumnes de l’Escola
Vedruna, la FAVT i ella mateixa, es proposa convidar-la a la propera reunió de Junta prevista pel
dimarts, 5 de novembre.

8. Taula Democràcia. Valoració i Decisions
La Taula de la Democràcia ha demanat a la FAVT la seva adhesió a la Taula per tal de
poder fer un manifest conjunt.
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Es posa a debat la proposta i es conclou que la FAVT assumirà públicament com a propi el
Manifest (sobre la Sentència del Procés) de la CONFAVC, i si la Taula fa un comunicat que
estigui en la línia de fer de la FAVT, aquesta no tindrà cap inconvenient en adherir-se també.
Malgrat això, la FAVT no té intenció d’adherir-se a la Taula.
Es concreta comunicar al Consell d’Entitats que sempre i quan el manifest proposat
per la Taula, estigui en la línia de la FAVT, aquesta s’adherirà al manifest. S’adjuntarà al
correu, el Manifest de la CONFAVC, al que ja s’ha adherit la FAVT.

9. Precs i Preguntes
Reconeixements Veïnals
S’informa de la propera Jornada de Reconeixements Veïnals pel 14 de novembre a les 17,30h.
Pla per l’eradicació de l’amiant
S’informa que s’ha aprovat la creació de la Comissió per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya, que
elaborarà un pla de priorització de les línies de treball per eliminar la presència d’amiant i els efectes
sobre la salut de les persones.
Proposta de reunió amb la Regidora de Transparència
La Regidora Ona Martínez ha convidat a la FAVT a una trobada pel dia 4 de novembre a les 10h a la
Casa Baumann.
S’acorda assistir en aquesta trobada.
Reunió amb la Regidora Melgares
La Regidora Melgares va indicar que el Pla de Mobilitat que s’està executant a la ciutat, és irreversible
i que només es podran admetre petits canvis de millora. Cal dir que ja s’han revertit alguns canvis, per
exemple al barri de Xúquer.
Des de la Junta es creu que cal prioritzar les necessitats de mobilitat i accessibilitat als carrers,
encara que s’hagin de fer les actuacions per etapes, si el pressupost no permet fer-ho de cop.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.30 hores del dia 22/10/2019
i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
Dolors Lledó Alcalà
Presidenta

Josep Antoni Sanchez de Haro
Secretari
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