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 21 de Gener del 2020 comença la reunió a les 19:00 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec
Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Comunicació
Vocal Relacions
AA. VV.
Vocal
Vocal
Suplent
Convidats
Convidada

Nom

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

Si

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
Mª Rosa Argüello
José Luís Charles
Raul Jimenez i
Diego López
Esther Nosás

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

No
No
No
Si

No
Si
Si

Delegació
de vot

Can Palet de Vista Alegre
Ca n’Aurell

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de Reunió de Junta ordinària del 07/01/2020 amb
vistiplau de l’acta resum
Aprovació de l’acta de Reunió de Junta extraordinària del 14/01/2020 amb
vistiplau de l’acta resum
Es demanen unes petites esmenes a les dues actes i queden aprovades
sense més.

2. Proposta Candidats per renovació Junta
La Presidenta exposa als convidats, que la Junta FAVT es renova cada 2 anys i
que la pròxima renovació es farà en la propera Assemblea General d’aquest any.
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Exposa que degut a que actualment hi ha una plaça vacant, i que el Vocal de
Comunicació deixarà el seu càrrec per motius varis i que la pròpia Presidenta deixarà de
ser membre de la seva Associació AP Torrent de les Carbonelles, vol animar als
convidats per saber si estarien disposats a formar part de la nova Junta. Indica que
sobre els càrrecs a ocupar es podria parlar sense cap mena de problema.
Els convida a mirar els Estatuts per tal que estiguin ben informats sobre les normes
establertes per la renovació de la Junta.
El Secretari diu que a la FAVT s’està fent una molt bona feina i que és important
presentar una bona candidatura per seguir amb la tasca. Es recorda que la candidatura
ha de ser tancada per tal que la candidatura sigui homogènia i amb certa afinitat entre
els seus membres, el que permetrà una feina més eficaç.
Es referma amb la idea de que la FAVT té i ha de tenir una actitud crítica i reivindicativa.
Esther manifesta que té interès en formar part de la Junta actual però amb un càrrec
que li permeti anar-se fent amb tots els temes aprenent de forma gradual.
Respectant els Estatuts, la Junta obrirà el procés electoral per tal que tothom que ho
desitgi presenti la seva candidatura de forma conjunta amb altres membres socis/es.
Es remarca que la FAVT està oberta a la col·laboració dels veïns/es en els diferents
espais de treball, encara que no formin part de la Junta.
Diego planteja que la nova Junta hauria d’estar oberta a noves idees i expectatives per
tal de reforçar més la presencia de la FAVT donada la importància de la Entitat i la seva
representativitat a la ciutat. També remarca la importància de seguir un projecte fent ús
d’una comunicació oberta i sincera. Creu que es poden obrir vàries alternatives que
ajudin a finançar l’entitat per no dependre bàsicament de la subvenció.
D’altra banda, es demana obrir la consulta als veïns/es socis/es per si estan interessats
en formar part de la nova Junta.
Els membres de la Junta actual també presentaran la seva candidatura, i treballaran en
la recerca de candidats.
Es vol garantir la continuïtat de la FAVT.

3. Comentaris per la propera Taula de Residus
S’informa que els membres de la FAVT no van poder assistir a la primera reunió del
Consell de Medi Ambient. La darrera acta fa menció de que es seguirà donant continuïtat als
quatre grups de Treball com són la Taula de l’Anella Verda, Benestar Animal, Rieres i
Residus, que de moment, estan pendents de constitució.
Es recorda que al darrer Consell, les AA. VV. de la Taula de Residus i la FAVT van fer un
comunicat on expressaven que marxaven de la Taula de Residus pel mal funcionament.
En aquesta reunió, no es va tractar sobre la proposta que es va presentar pel Reglament de
Residus.
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La Junta FAVT expressa que va deixar clar en el seu moment que només assistirien a la
Taula de Residus si es tractaven els temes de l’Observatori de Residus o del Contracte
Programa.
Es considera que cal recordar a la Taula de Residus, el posicionament de la FAVT i seguir
reivindicant per la creació de l’Observatori, ja que es veu com un organisme més potent i
eficaç per treballar.
A la propera reunió del Consell de Medi Ambient, el representant de la FAVT demanarà la
paraula en el punt 3 de l’ordre del dia, on es parlarà de la proposta de reorganització dels
òrgans de participació de Medi Ambient.
Raul demana saber si la ciutadania pot assistir a la reunió del Consell de Medi Ambient, la
resposta és afirmativa.

Es concreta assistir a la propera reunió del Consell de Medi Ambient per
recordar la posició de la FAVT en vers la Taula de Residus.

4. 2n Pagament de la CONFAVC de 2019 pendent
S’informa que la CONFAVC encara no ha cobrat el segon pagament de Quotes
de socis que ha enviat la FAVT. El Vicepresident va exposar que va parlar personalment
amb el personal de la CONFAVC per reivindicar la posició de la FAVT sobre el pagament
de la Quota segons pagaments de les AA. VV. federades.
La Junta es manté en aquesta línia d’actuació.

5. Reunió Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés
La Presidenta explica el tractat a la darrera reunió de la Coordinadora del Moviment
Veïnal del Vallés, la qual portar una any i mig de funcionament. A la reunió es va parlar de
l’aeroport de Sabadell, però bàsicament de l’amiant. Es va iniciar un treball de ciutat que es
va portar a la Generalitat, i ara s’està obrint un estudi a tota Catalunya per valorar la
situació. Es vol crear la Taula de l’Amiant. Afegeix que la Síndica de Barcelona s’està
implicant en aquest tema.
Uns metges han demostrat els efectes de l’amiant en la salut en treballadors a les vies dels
metros.
Des de la Coordinadora, s’està proposant a nivell de ciutat, anar als Plens dels
Ajuntaments amb pancartes reivindicatives. Es va demanar si la FAVT estaria disposada a
recolzar aquest acte a la seva ciutat.
Es recorda que es va demanar fer un estudi sobre la situació de l’amiant a les diferents
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ciutats amb l’ajuda de les entitats veïnals.

6. Seguiment del Pressupost 2019
S’exposa com ha anat el seguiment del Pressupost 2019 demanat en subvenció.
Totes les despeses han estat inferiors, excepte la de serveis bancaris.
Degut a que algunes despeses pressupostades no s’han fet efectives, com una part de
sous i salaris, les taxes, material, alguna activitat suspesa i una part de la quota CONFAVC
no satisfeta; han fet que els ingressos hagin estat superiors a les despeses amb una
diferència de 664,43 €.

7. Reunió amb la Regidora Ona Martínez
El Vicepresident comenta la reunió amb la Regidora Ona Martínez, dient que la
Regidora ha manifestat bona voluntat en que avanci la Comissió de Transparència. Es
recorda que fa anys que es va començar a treballar en el ROM i s’han fet alguns canvis
respecte a la participació ciutadana, però s’ha de seguir treballant.

8. Precs i Preguntes

Candidat representant FAVT en OAT
El vocal de Comunicació fa una exposició als convidats, Raul, Diego i Esther, de
com s’ha anat desenvolupant la gestió pública de l’aigua a Terrassa. Acaba mencionant
que actualment s’està proposant un candidat perquè representi a la FAVT en l’Observatori
Municipal de l’Aigua.
Es comenta que s’ha portat a terme la consulta a OAT per saber si el candidat proposat
Joan Cano, pot ser membre de l’OAT representant a la seva A. V. i al mateix temps a la
FAVT. La resposta de Juan Martínez, va ser que accepten que es presenti, però que cal
tenir en compte que només podrà tenir un vot i serà com a membre de OAT, no com a
entitat. Afegeix “Vull aclarir també que els representants al Consell d'Administració de
Taigua, o son en qualitat de representants del Plenari de l'OAT, la Comissió Permanent del
dia 30 posarà en marxa el procés de presentació de candidatures i votació en el pròxim
Plenari de la vacant que queda per cobrir, entre les candidatures que es presentin”
A tot això, Joan Cano, està disposat a representar a la FAVT de forma prioritària tant en
l’Observatori com en el Consell d’Administració.
Es concreta comunicar a OAT que la FAVT presenta com a substitut del candidat
Salvador Pérez, a Joan Cano com a representant de la FAVT en OAT i en el Consell
d’Administració de T-Aigua.
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Comissió Local de Protecció Civil
Es comunica que la proposta de suplent (César) per la Comissió Local de Protecció
Civil, ja no procedeix.
Personal Oficina FAVT
La Presidenta informa que la secretària que estava en pròrroga d’excedència i un
cop exhaurit aquest temps, ha decidit per motius personals no tornar al seu lloc de treball,
per tant i per decisió de la Junta, la substituta de la secretària ocuparà el seu lloc.
Residències Públiques
Es farà una Xerrada informativa sobre les Residències, el 30 de gener al Casal de
la Gent Gran. També es farà un article per publicar al Diari Malarrassa.
MPD
Es comenta que a la darrera acta del Moviment de les Pensions Dignes, no s’ha fet
constar el recolzament de la FAVT a IaioFlautes i que el nou Reglament no s’ha enviat a
tothom.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.22 hores del dia 21/01/2020
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

5

