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 7 de Gener del 2020 comença la reunió a les 19:12 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

Dolors Lledó
Joan Vila Roura
Josep Ant. Sanchez
Miguel Hidalgo

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

Si
Si
Si
Si

Ramón Clariana

Poble Nou - Zona Esportiva

No

Si

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

No

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

No
No
Si

No
No

Delegació
de vot

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l' acta de Reunió de Junta ordinària del dia 17/12/2019 amb
vistiplau de l’acta resum
Es fa una petita esmena a l’acta i queda aprovada sense més.

2. Valoració sobre el tema de l’amiant a Terrassa
La Coordinadora Veïnal del Vallés està tractant el tema de l’amiant. Els veïns de Badia
estan treballant en un projecte anomenat “Mapa de l’amiant”. L’Ajuntament de Montcada i Reixac
ha retirat tres abocaments d’ amiant, per tractar-se d’un material considerat perillós i per evitar la
proliferació d’elements contaminants.
Sabadell també presenta la seva preocupació per aquest tema pel que va presentar un
document reivindicatiu al seu Ajuntament.
Es recorda que la Junta va presentar una instància a l’Ajuntament per demanar una valoració de
l’amiant a Terrassa, però la resposta va ser poc satisfactòria, pel que es posa a debat un altre
acció. Es proposa adaptar el document de la FAV de Sabadell i enviar-ho a l’Ajuntament amb
instància, tornant a demanar una valoració de la situació de l’amiant als edificis de la ciutat.
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També es proposa enviar un email a les AA. VV. perquè informin de les seves pròpies
afectacions. De moment es té constància de barris bastant afectats com és Can Palet II i
Gibraltar. Amb les entitats veïnals interessades en aquest tema es pot oferir una reunió.
Es concreta enviar un email a les AA. VV. per preguntar-li si al seu barri tenen
afectacions d’amiant i si estan interessats en mantenir una reunió amb la Junta per tractar
el tema.

3. Valoració representants de la FAVT en OAT
Es fa un recordatori dels membres que han estat titulars i suplents a l’OAT i de la seva
evolució. En l’anterior reunió, Salvador Pérez va informar que volia dimitir del Consell d’Administració i
a l’OAT, però que fins que no es nomenés el nou titular, seguiria amb el seu càrrec.
Malgrat això, al darrer Ple Municipal, on estava pendent de ser nomenat com a titular, no va estar
nomenat perquè el President de l’OAT, va fer saber a l’Ajuntament que estava prevista la
dimissió d’en Salvador. D’altra banda, l’OAT no fa exclusiva la plaça vacant per la FAVT i els
correspon decidir la suplència.
Es considera que no s’han respectat els tempos per fer de forma oficial la dimissió de Salvador,
ja que la FAVT encara no havia informat i Salvador tampoc ho havia fet per escrit.
De moment, aquesta plaça està vacant.
José Luís Charles va parlar amb membres de l’OCM, ja que considera que tenen persones ben
preparades per estar al Consell d’Administració i OAT.
Es considera que com a FAVT s’ha fet molt bona feina en la Taula de l’Aigua i per tant cal fer
esforços per seguir estant a l’OAT.
Es proposa comunicar a OAT, que la FAVT presentar un nou candidat representant per
l’Observatori i que no es presenta cap candidat per al Consell d’Administració. També s’afegirà el
descontent perquè OAT no ha parlat amb la FAVT sobre la dimissió de Salvador prèviament al
nomenament del Ple.
Es concreta enviar un email d’informació a Salvador per tenir el seu vistiplau a
l’enviament de email a OAT, comunicant de forma oficial la dimissió i presentant el nou
candidat per l’OAT e informant que no es presenta candidat al Consell d’Administració.
També s’afegirà el descontent per la manca de comunicació entre OAT i FAVT en aquesta
situació.

4. Reunió amb la Regidora Ona Martínez
S’informa de la reunió prevista amb la Regidora de Qualitat Democràtica i Transparència,
Ona Martínez, pel dimecres 15 de gener a les 16h a la Sala de Reunions de la Raval. Es comenta
que assistirà Paco Zaurin.
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Es considera important treballar en la vessant de la Transparència.
De la Junta assistiran la Presidenta Dolores Lledò, el Vicepresident Joan Vila i J.L. Charles.

5. Programa de Prescripció Social i Salut a la ciutat de Terrassa
Es fa lectura de la petició de Salut Comunitària on es parla del Programa de Prescripció
Social i Salut a la ciutat de Terrassa. En aquest programa participen l’Ajuntament de Terrassa,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Mútua de Terrassa, el
Consorci Sanitari de Terrassa i el Servei Català de Salut.
El programa va dirigit a persones amb determinats problemes com poden ser la soledat, aïllament,
ansietat, depressió o altres trastorns emocionals. L’objectiu del programa és ajudar en aquestes
persones a millorar la seva salut, fent que participin en activitats socials però de forma consensuada
amb un professional de salut (metge, infermera, treballadora social, etc).
Per tal de fer un inventari i recollir les activitats que es fan al municipi, han creat la Web Actius i Salut,
on es convida a les entitats amb activitats socials a participar en aquest projecte.
Des de la Junta es recolza la participació en aquest projecte.
Es concreta que la FAVT donarà recolzament en aquest projecte.

6. Valoració Titulars i Suplents en Comissions i Grups de Treball

Es veu la possibilitat de proposar a Raúl Jiménez de l’Associació de Can Palet de Vista
Alegre si vol representat a la FAVT a la Taula de l’Anella Verda.
Es revisen les aportacions presentades per membres de la Junta i per tal que els membres absents
puguin participar, s’acabarà de revisar més endavant.

7. Garantir els drets de pas dels vianants a l’espai públic
El Vicepresident comenta que va parlar amb la Regidora de Gent Gran i Salut, Mónica Polo, i
li va proposar d’anar al barri de Can Boada del Pi per veure les millores d’accessibilitat que s’han fet i
que volen inaugurar. Se l’ha convidat a la inauguració. També menciona que els veïns de vegades no
són solidaris amb les accions de millora dedicades als ciutadans amb necessitats especials
d’accessibilitat, és a dir, que van en cadira de rodes o altres aparells similars. Cal millorar l’educació
social en aquests aspectes.

8. Precs i preguntes
Comissió Democràcia i Taules Municipals
Es comenta que la Comissió de Democràcia no està en funcionament i les Taules estan
pendents de creació des de que es va formar el nou Consistori.

3

Facebook
Cal millorar la comunicació des de Facebook sobre el tema de les pensions.

Patinets elèctrics
Es parla del perill que suposa que els patinets elèctrics circulin pel mateix carril que els
cotxes, ja que en molts cassos els conductors no veuen els patinets i pot provocar accidents greus.
S’afegeix que la manca de carril bici en molts carrers agreuja aquesta situació.

Aportació econòmica a la Comissió per les Residències Públiques
Tal i com es va acordar amb anterioritat, es procedeix a satisfer la quantitat de 14 €, a la
Comissió per les Residències Públiques, per col·laborar en la despesa dels díptics emprats per la
Fira de la Gent Gran 2019.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.10 hores del dia 07/01/2020
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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