Acta de la reunió extraordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada a la seu, Plaça del Tint, 4
(Casal Cívic Ca N'Aurell), el 14 de Gener del 2020 comença la reunió a les 19:05 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec

Nom

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

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

Si
Si
Si
No

Ramón Clariana

Poble Nou - Zona Esportiva

Si

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
Mª Rosa Argüello
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
Si
Si
Si

Delegació
de vot

No

ORDRE DEL DIA

1. Valoració Titulars i Suplents en Comissions i Grups de Treball
Es fa un repàs de la representació de la FAVT en totes les Comissions i Grups de Treball
i es fan les modificacions pertinents a petició dels diferents membres de la Junta.
Es deixen alguns espais com la Comissió de Nomenclàtor i el Consell Comarcal de Comerç.
Es proposa a César per ser suplent en la Comissió Local de Protecció Civil.
Per la Taula de l’Anella Verda es proposa com a titular a Raúl de l’A.V. de Can Palet de Vista
Alegre.
El Pla Local d’Habitatge es substitueix pel Consell d’Habitatge.

2. Valoració representant de la FAVT en OAT
Hi ha una nova proposta per representar a la FAVT en OAT. Salvador Pérez ha proposat
a Joan Cano, membre de l’ associació del Segle XX que actualment està com representant de la
seva entitat en OAT. S’indica que estaria disposat també a ser representant de la FAVT en el
Consell d’Administració de T-Aigua.
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Joan Cano ha estat a la Taula de l’Aigua des d’ els seus inicis i té bon coneixement de tot el
procés de la municipalització de l’aigua, pel que es considera que és un bon candidat per estar a
OAT i al Consell d’Administració en representació de la FAVT.
En cas de que la Junta accepti a Joan Cano com a representant de la FAVT en OAT i el Consell
d’Administració, Josep Antoni hauria d’estar com a suplent.
Es concreta que s’ha accepta que Joan Cano sigui titular representant de la FAVT
en OAT i el Consell d’Administració, i Josep Antoni estaria com a suplent. Es parlarà amb
Joan Cano per acabar de concretar. També es consultarà a Olga Buxeras de l’OAT, si un
membre de l’OAT pot representar alhora una Associació Veïnal i a la FAVT.

3. Conversa amb el Regidor David Aguinaga sobre la Cavalcada de Reis
S’informa que el Regidor David Aguinaga ha mantingut una conversa amb el Vocal de
Comunicació sobre els incidents que van ocórrer en el transcurs de la Cavalcada de Reis d’aquest
any. El Regidor ha demanat la posició de la FAVT sobre aquest tema.
Es concreta enviar un email a Secretaria de Ciutadans per demanar que enviïn per
escrit els seus comentaris sobre aquest tema per tal de poder fer la valoració pertinent des de
la Junta FAVT.

4. Futura renovació de Junta
Es recorda que la Junta pot estar formada segons Estatuts, fins a nou persones. En
aquests moments hi ha vuit membres a la Junta. Tenint en compte que el Vocal de Comunicació
sortirà de la Junta en la propera renovació, quedaran lliures dues places.
Tanmateix, el Vocal de Comunicació es prestarà a ajudar a la Junta en les tasques que consideri
oportunes.
D’altra banda, la Presidenta, informa que al mes d’octubre, deixarà de formar part de la seva entitat
veïnal AP Torrent de Les Carbonelles.
Per cobrir les vacants previstes de la propera Junta, es pot convidar a persones que tinguin interès
en participar com poden ser la Presidenta de l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell, Esther Nosás, i
Diego López, de l’Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre.
Es concreta convidar a la propera reunió de Junta a Esther i a Diego amb motiu de
la futura renovació de Junta.
D’altra banda, fer un comunicat directament a les AA. VV. que actualment tenen Junta nova com la
de Can Jofresa, Pla del Bon Aire i Sant Pere (pendent de federar-se).
També es proposa fer un comunicat general a totes les AA. VV. per convidar-los a ser candidats per
la nova Junta o amb caràcter participatiu en els diferents espais de treball.

2

5. Precs i preguntes
Associació de Veïns de Les Fonts
S’informa que l’Associació de Veïns de les Fonts ha comunicat que vol federar-se.

Associació de Veïns de Poble Nou – Zona Esportiva
S’informa que l’Associació de Veïns de Poble Nou està sota mínims en recursos humans i
que davant la impossibilitat de dur a terme les diferents tasques, han decidit anular la Festa Major
del seu barri. Els joves de l’Esplai del barri, s’han compromès a fer activitats durant les dades en
que es celebrava la Festa Major.

Vocal de Relacions
Degut a que el Vocal de Relacions no podrà assistir a les reunions de Junta per una durada
de dos mesos, assistirà el seu suplent durant aquest temps.

Espai Drets
S’informa que Espai Drets ha decidit per agilitzar la feina, dedicar cada reunió a un tema
específic. D’aquesta manera, es pot convidar a les entitats que treballin en el mateix tema, i
aconseguir un major aprofundiment d’aquest, i fer més efectives les valoracions i resolucions. En el
cas de la propera reunió, es parlarà de l’habitatge.

Xarxa Social Facebook
S’informa que al Facebook de la FAVT, arriben peticions de particulars demanant ajuda e
informació per resoldre problemes socials greus com el risc de desnonament. Es considera que hi
ha manca d’informació per a les persones en risc de vulnerabilitat social.

Articles Malarrassa
La Presidenta comenta que la publicació mensual de la FAVT al diari de Malarrassa, ha
d’estar obert al món veïnal. En cas de que tinguin dificultats en la redacció, la Junta sempre estarà
en disposició d’ajudar.
El Vicepresident proposa publicar un pronunciament a Malarrassa, on la FAVT expressi el seu
recolzament a l’Ajuntament sobre el seu posicionament davant els desnonaments.
També es proposa publicar el resum de Residències Públiques al diari.
Es concreta publicar el tema de les Residències Públiques i també fer el pronunciament
sobre el recolzament de la FAVT a la posició de l’Ajuntament davant els desnonaments.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.10 hores del dia 14/01/2020
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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