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 10 de Setembre del 2019 comença la reunió a les 18:00 hores
en primera convocatòria.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de Reunió de Junta ordinària del dia 23/07/2019
L'acta queda aprovada sense més.

2. Mobilitat, canvi de sentit als carrers
Amb la finalitat d’establir una zona de baixes emissions i atmosfera protegida, des de
l’estiu i fins al setembre, l’Ajuntament de Terrassa està fent canvis de circulació en alguns carrers
del centre de la ciutat, àmbit del Vapor Gran i Cementiri Vell ( C/ Sant Marian, C/ de Sant
Cristòfol, C/ del Vall, C/ del Col·legi, C/ del Portal Nou, entre altres afectats). També es vol
convertir el Portal de Sant Roc en una zona de vianants deixant tancat l’aparcament del Portal.
Des de la Junta FAVT es consideren els següents aspectes:
-L’Ajuntament no ha informat amb previ avís a les entitats veïnals ni a la pròpia FAVT, tot
i que la Federació sempre ha participat a la Taula de Mobilitat.
-Els canvis que s’han realitzat a ple estiu, no han estat consultats amb els veïns/es
afectats.
-Els canvis realitzats no han tingut bona acceptació pels usuaris ja que estan ocasionant
col·lapses als carrers. Es considera que si haguessin permès la participació ciutadana en el
disseny, els canvis haguessin estat més encertats.
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El 9 de setembre, l’Ajuntament va convocar a la ciutadania i a les entitats, a una sessió
informativa sobre aquests canvis. La Xerrada va estar a càrrec de la Tinenta Alcaldes Lluïsa
Melgares. Va comptar amb la presència del meteoròleg Francesc Mauri i el catedràtic Jordi
Sunyer.
Moltes de les persones que van assistir en aquest acte volien expressar la seva
disconformitat amb els canvis realitzats, però es van trobar que no van poder parlar fins al final
de la reunió en motiu de les ponències dels convidats, pel que es van queixar i van crear
discòrdia a la reunió, ja que van considerar que les ponències no eren adients als motius de la
seva assistència.
Davant tot això, la FAVT expressa la seva disconformitat en les formes en que s’ha
procedit tant per no consultar, per no informar degudament i per no haver gestionat la Xerrada
d’una forma més eficient.
Es concreta que es farà una instància a l’Ajuntament per comunicar disconformitat
amb la participació i falta d’informació, i s’adjuntarà amb una nota de premsa que a
l’endemà s’enviarà als medis.
Es proposa fer un article a Malarrassa, per exposar el tema de forma més ampliada.

3. CONFAVC i el seu suport a AGBAR
Sobre el conveni de col·laboració entre CONFAVC i AGBAR pel desplegament del Projecte
A-porta a Barcelona, la Junta no considera oportuna aquesta col·laboració pel que portarà aquest
tema al Consell Gestor per ser debatut i prendre decisions al respecte si escau. Es proposa
demanar el balanç econòmic 2018 a la CONFAVC per la reunió del Consell.
Es concreta debatre aquest tema al Consell Gestor per prendre una posició com a
FAVT.

4. Plaga d’escarabats a la ciutat
Es comenta que alguns barris propers a la Zona de Vallparadís, Can Palet i Xúquer, han
estat afectats per la proliferació de l’escarabat de l’om. Tot i que es tracta d’un insecte inofensiu,
resulta molest. La Normativa Europea sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, restringeix al
màxim la utilització de productes de síntesi química per combatre aquest tipus de plaga. Per
aquesta raó, l’Ajuntament s’abstindrà de fer servir productes químics.
Es proposa convidar a les Associacions dels barris afectats a assistir al Consell Gestor per donar la
seva opinió.
Es concreta convidar a les AA. VV. dels barris afectats a participar al Consell
Gestor per tractar el tema.

5. Reunió d’Alcaldes i ENDESA
A Terrassa, s’ha celebrat una reunió amb una cinquantena d’ alcaldes catalans i ENDESA
per reclamar la condonació del deute de pobresa energètica que ENDESA exigeix a les
administracions.
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S’ha signat un document “Declaració de Terrassa” on queda reflectida aquesta petició.
Bàsicament el que es demana és que es respecti la llei. Es creu que la manca de conveni entre
l’Ajuntament i ENDESA fa agreujar la situació.
Es recorda que Terrassa és la ciutat amb més crisis d’impagament.
Es concreta fer un comunicat juntament amb Espai Drets sobre aquest tema.

6. La Llei Aragonés
S’informa que la Plataforma “Contra Llei Aragonés i en Defensa dels Serveis Públics” ha fet
la tercera reunió al Casal de la Dona, el passat 2 de setembre. En aquesta reunió, es va
demanar passar l’acta a les AA. VV. per informar de les iniciatives que volen portar a terme
aquesta tardor, com crear tres grups de treball (sobre Accions, Comunicació i Actes).
La Plataforma vol informar sobre els efectes que pot tenir que s’aprovi la Llei Aragonés, en
que s’aposta per la interacció de la empresa privada amb la pública, cosa que portarà a fer més
precàries les condicions de vida dels treballadors en entitats públiques, empitjorant el servei, ja
sigui en sanitat com el servei privatitzat de menjador, i les residències d’avis especialment la de
Mossèn Homs, a Terrassa.
La Junta creu que la proposta de fer arribar aquesta informació a totes les AA.VV., s’ha de
consensuar al Consell Gestor.
Es concreta portar aquest tema al Consell Gestor per fer una valoració.

7. Convocatòria del Consell Gestor
Es prepara la convocatòria per el proper Consell Gestor, pel 24 de setembre a les 19h.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Aprovació de l’Acta anterior del 12 de febrer de 2019.
2. Seguiment del Pressupost 2019.
3. Mobilitat i Taula de Mobilitat.
4. CONFAVC.
5. Informació sobre Plagues a la Ciutat.
6. Proposta de difusió de la Llei Aragonés.
7. Precs i Preguntes.
Es proposa convidar a les AA. VV. afectades per les plagues perquè exposin el tema. També
convidar a les AA. VV. afectades pels canvis de Mobilitat.

8. Resultat reunió Tema les Rieres
Es comenta el plantejament tractat a la Regidora sobre les Rieres amb dues línies de treball.
Per una banda, el manteniment de les rieres i per l’altre un projecte de ciutat de rieres. La
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Técnica va proposar crear una oficina sobre rieres amb tècnics preparats amb projectes, estudis i
recursos entesos en ambientació.
Totes les entitats participants de la Comissió van fer un plantejament clar i unitari sobre el
pla d’acció que s’espera, però cal defensar amb força a la Taula de les Rieres perquè s’obtinguin
resultats.
Es recorda que hi ha un acte, el 25 de setembre a la Plaça d’Egara, sobre el 57 aniversari
de la riada.

9. Precs i Preguntes
Decidir reunió amb Josep Forn
Es proposa convidar a Josep Forn un dimecres a partir de les 18h.
També es vol convidar un altre dia, a la 5a Tinent Alcalde, Teresa Ciurana.
Decidir Assistència a la Jornada de ATM
El Vicepresident intentarà assistir en aquesta jornada.
Coordinadora Veïnal del Vallés
S’informa que la FAVT com a membre de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés,
conformada per federacions i associacions veïnals, ha presentat una instància a l’Ajuntament per
exposar les línies de treball de la Coordinadora, sobre temes relacionats amb la salubritat i salut
ciutadana, i també ha demanat una reunió amb l’Alcalde i els regidors que ho considerin oportú, per
tractar l’exposat anteriorment.
Nous Projectes
Es comenta que els projectes que es volen dur a terme haurien de tenir el consens dels que seran els
nous membres de la nova Junta que s’haurà d’escollir l’any vinent. Això es parlarà al Consell Gestor
en el seu moment.
Horari Reunió de Junta
Es concreta que les properes reunions de Junta es mantindran convocades perquè comencin a les
18h.
Projecte Social sobre la Pobresa Energètica
Es comenta que s’ha demanat a Espai Drets un espai per donar suport e informació a les famílies
afectades per la Pobresa Energètica amb l’objectiu de poder atendre a tothom que ho demani.
A.V. Sant Pere
Es comenta que es tindrà una reunió amb un representant de l’A.V. de Sant Pere perquè estan
interessats en federar-se.
Petició de reunió de Montserrat Tenllado
Hi ha una petició de reunió de Montserrat per presentar una proposta de Taller de Comunicació i a
ser possible la creació d’un grup de Teatre. Es decideix convidar-la dijous vinent.
Petició de MPD
El Moviment per les Pensions Dignes des de un dels Districtes, ha demanat una reunió amb la FAVT.
Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.00 hores del dia 10/09/2019
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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