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), 17 de Desembre del 2019 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
Convidat
Convidat

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
José Luís Charles
Jaume Pavia
Salvador Pérez

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera
Representant PDSPT
Representant OAT

Si
Si
Si

Delegació
de vot

Si

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de Reunió de Junta ordinària del dia 03/12/2019 i vistiplau
de l’acta resum
L’acta queda aprovada sense més i es dona el vistiplau a l’acta resum.

2. Reunió del Plenari de l’Observatori de l’Aigua, del 3 de desembre. Salvador
Pérez
Es comenta l’ordre del dia de la darrera reunió de l’Observatori de l’Aigua:
-Informe de Presidència
-Informe Grups de Treball + Taula-Educació. Alguns membres que van absentar-se d’algunes
de les sessions dels Grups de Treball, van ser expulsats del Grup. Es considera una actuació
negativa.
-Aprovació Pla de Treball i Pressupost 2020. Es van aprovar tots dos.
Fa mesos que s’està treballant el Pla Director de T-Aigua i ja s’han previst les partides de
destinació del pressupost. Es manifesta que els documents s’han enviat en un temps insuficient
per poder fer la valoració corresponent. S’observa que T-Aigua i OAT estan funcionant de forma
paral·lela i no tenen un punt de connexió en molts aspectes. Cal millorar això.
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El Pla de Treball utilitza un llenguatge massa tècnic i dificulta la comprensió, perquè està
més dirigit al món universitari. Això es pensa que s’ha de canviar, atenent que el llenguatge ha
de ser comprensible i ha d’estar a l’abast de la ciutadania per facilitar la seva participació.
Altre aspecte sobre el Pla de Treball és que sembla que no es tenen en compte els recursos
humans per dur a terme la tasca que es detalla. Es considera que per poder donar compliment
satisfactòriament al Pla de Treball, aquest hauria de ser de caràcter bianual.
-Elecció logo OAT i espai web. Es manifesta que a la web no es pengen tots els documents,
com per exemple, l’informe de la Presidència. Tota la documentació ha de ser transparent i s’ha de
poder consultar.
-Situació del dret humà a l’aigua a la ciutat. Es va parlar dels comptadors socials per la
pobresa energètica.
Els temes pendents són els següents:
-Contractar un Coordinador que s’encarregui de gestionar les diferents tasques de
secretariat de l’OAT i que també, faria la coordinació de la Oficina Tècnica de les Rieres. Queden
encara aspectes per definir de les seves funcions.
Hi haurà una Convocatòria interna a l’Ajuntament per determinar el candidat.
-Constituir el Consell d’Administració de T-Aigua
Per motius de desaprovació de la estratègia presentada, Salvador Pérez, el representant
de la FAVT en l’Observatori de l’Aigua i en el Consell d’Administració, manifesta que vol dimitir
d’aquests càrrecs, però que fins que no es trobi substitut, seguirà amb les seves funcions, pel
que assistirà al proper Ple Municipal, per mantenir la plaça del representant de la FAVT al
Consell d’Administració. Per aquest motiu, només ha manifestat la seva dimissió de forma oficial
en el Grup de Treball.
Amb aquesta decisió, queda una plaça vacant que es considera la de cobrir la pròpia
FAVT.
Es recorda que el Consell d’Administració de T-Aigua és jurídic i es decidirà al Ple
Municipal l’acceptació del nou candidat.
Des de la Junta es posa a debat un possible substitut. L’actual suplent de Salvador
Pérez per motius de discordança no vol assumir el càrrec de titular i també dimiteix com a
suplent. Finalment, Josep Antoni Sanchez de Haro, està disposat a presentar-se com a titular de
OAT, però no al Consell d’Administració. La plaça de suplent de l’Observatori quedaria vacant.
D’altra banda, s’informa que la Taula de l’Aigua ha presentat els seus nous Estatuts, on
els seus constituents són a títol individual i no com a entitats. La FAVT al ser una entitat, ha
quedat exclosa com a membre de la Taula de l’Aigua. La FAVT no ha estat degudament
informada d’aquesta acció. Els mateixos membres d’aquesta Taula demanen ajuda a la FAVT,
en la Comissió de Participació i Democràcia, el que sembla incongruent.
Es concreta que la FAVT no participarà en el Consell d’Administració i que Josep
Antoni Sánchez de Haro es presentarà com a titular del Observatori de l’Aigua i es
proposa a Josep Lluís Charles per parlar amb OCM amb l’objectiu de trobar una
candidatura pel Consell d’Administració de T-Aigua en representació de la FAVT.

3. Valoració sobre el tema de l’amiant a Terrassa
Aquest punt s’ajorna per la següent reunió.
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4. Repàs de Comissions i Taules
Es concreta enviar el document editable de les Comissions i Grups de Treball a tots els
membres de la Junta perquè cadascú faci les modificacions que es consideri.

5. Programa de Prescripció Social i Salut a la ciutat de Terrassa
No s’ha parlat d’aquest tema. Queda pendent.

6. Instància presentada a Cat Salut i accions posteriors
Des de la PDSPT, s’insta a fer divulgació dels documents presentats a CAT SALUT per la
Plataforma, amb la finalitat de que totes les entitats interessades també presentin els documents.
Aquests documents són una "instància per entitats" i una "sol·licitud de transparència a Mutua de
Terrassa". Es vol fer un clam a Terrassa per la transparència i per la defensa de la sanitat pública.

Es concreta recolzar la proposta i es farà difusió a les entitats veïnals i també es
presentaran els documents, com a FAVT a CAT SALUT.

7. Precs i Preguntes
a) Contacte de Sanitat amb les AA. VV.
El Representant de PDSPT, informa que està previst fer xerrades sobre sanitat als
diferents barris de la ciutat per parlar de Sanitat i es demana fer difusió a les entitats
veïnals per rebre propostes de data per fer les reunions.
b) Decidir si s’envia un correu a les AA. VV. per demanar col·laboració a les persones que
puguin estar interessades en participar en els Grups de Treball relacionats amb temes
com participació ciutadana, transparència i democràcia.
Es concreta demanar a les AA.VV., persones per col·laborar en els diferents espais
(Comissió de Transparència, Participació Ciutadana, etc..) com representants de la FAVT.

Reunió Participació i Transparència
La regidora Ona Martínez ha proposat canviar la reunió amb la FAVT, prevista pel 19 de desembre
amb el motiu de fer la reunió conjunta amb el OCM del Consell d’Entitats. Per tant, la reunió es farà al
gener.
El representant de la Comissió de Transparència de la FAVT, informa que no vol seguir en aquesta
Comissió com a representant de la FAVT.

Manifestació per les Residències Públiques
S’està content de com va anar la manifestació i s’agraeix la implicació del MPD. Al gener hi haurà una
entrevista amb la Regidora i es mantenen converses amb la Generalitat.
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Mobilitat
A la darrera reunió de Mobilitat, es va explicar el Pla de Mobilitat i es van exposar les diferents
problemàtiques que s’estan trobant a la pràctica. S’han fet alguns canvis a petició de les queixes dels
ciutadans.
Un dels temes prioritaris és el Portal de Sant Roc, on es farà la distribució de furgonetes elèctriques.
Encara no està molt definida la línia d’actuació, han de parlar amb els comerciants. La policia haurà
de vetllar per la seguretat dels vianants, posant senyalització al Portal de Santa Roc on es porten a
terme diferents accions.
Altres temes tractats va ser quina és la millor ubicació d’aparcament de les motos.
També hi ha pendent rectificar la intensitat de llum que produeixen els Pals.

CONFAVC
Després de notificar a la CONFAVC el segon pagament de la quota corresponent de l’any i donat que
la quantitat a pagar està relacionada amb les quotes que s’han cobrat i no les altres (les no
cobrades), la CONFAVC ha manifestat que no està d’acord amb aquest procediment de pagament.
Queda pendent tornar a parlar d’aquest tema amb la CONFAVC.

Rieres
S’informa que la Generalitat es fa càrrec del Pla d’Emergència per les rieres. ACA s’ocuparà dels
murs i de la neteja. Per dur a terme el projecte de Futur amb l’Ajuntament, caldria un nou conveni amb
ACA.
Actualment hi ha tres obres en execució.
Per dur a terme les tasques de l’oficina tècnica cal una persona jurídica y un altra coordinadora per
fer els estudis pertinents i conjuntament amb altres departaments de l’Ajuntament i connectar també
amb l’Observatori de l’Aigua.
Consell Municipal de Salut
Es comunica que està pendent escollir Sot-President al Consell Municipal de Salut. Des de la Junta
es recolza que es presenti Jaume Pavia, actual representant de la FAVT en la Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública (PDSPT).
Es concreta recolzar a Jaume Pavia per ser Sot-President del Consell Municipal de
Salut.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.25 hores del dia 17/12/2019
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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