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 04 de Febrer del 2020 comença la reunió a les 19:07 hores en
primera convocatòria.

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

Nom

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

Si

Carlos Marín

Ca n'Anglada

Si

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
Si
Si

Delegació
de vot

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de Reunió de Junta ordinària del 21/01/2020 amb
vistiplau de l’acta resum
Es demana una petita esmena i l’acta queda aprovada sense més, i es dona
el vistiplau a l’acta resum

2. Observatori de l’Aigua de Terrassa
La Presidenta exposa que després de la conversa entre Juan Martínez, director
de OAT i el vocal de comunicació, on es va parlar de la candidatura presentada per la
FAVT, el Sr. Joan Cano, es van fer vàries comunicacions amb el Director i amb el
mateix Joan Cano.
Després d’una reflexió, per tal de tenir la possibilitat de més vots a OAT i al Consell
d’Administració, per part de la FAVT, s’ha decidit proposar com a representant titular a
Josep Antoni Sanchez de Haro, i es recolzarà a Joan Cano com a representant al
Consell d’Administració de T-Aigua.
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La Presidenta, ha demanat al director de OAT que es mantingui informada a la FAVT
amb fluïdesa, ja que la FAVT sempre ha estat interessada en el tema de l’aigua. Juan
Martínez ha mostrat predisposició en contactar e informar sempre que calgui.
Es concreta presentar com a representant titular a Josep Antoni Sanchez
De Haro a l’Observatori de l’Aigua, i es recolzarà a Joan Cano com a representant
en el Consell d’Administració de T-Aigua.

3. Informació de la situació del Vocal de Comunicació, Ramón Clariana
La Presidenta informa que per motius de salut, Ramón Clariana, actual membre de la
Junta amb el càrrec de Vocal de Comunicació, ha presentat la seva renúncia per escrit, a
seguir sent membre de la Junta FAVT, en representació de la seva Associació de Veïns
Poble Nou – Zona Esportiva, i per tant deixarà de participar en les reunions. També va
indicar que la Junta de la seva associació no té disponibilitat per presentar cap substitut,
però sí que vol seguir federada. Ramón va demanar poder seguir amb la seva tasca de
comunicació fins la propera Assemblea. Finalment mostra agraïment pel treball en equip i de
col·laboració dels seus companys.
Es concreta que la Junta permet al Vocal de Comunicació fer la seva tasca a la
xarxa social de la FAVT, permetent-li accedir a tota la informació rellevant de la FAVT,
fins que arribi l’Assemblea, on deixarà el seu càrrec definitivament.

4. Valoració sobre la renovació de Junta
La Presidenta recorda les vacants previstes per la nova Junta, i expressa que cal
renovar amb gent nova que segueixi la línia actual de treball i que més endavant si ho
desitgen, prenguin les seves decisions sobre aquestes línies de treball.
El Vicepresident remarca que és important que a la nova Junta, hi hagi confiança entre els
membres, que es respectin i es donin recolzament.
A la reunió anterior ja es va convidar a Esther Nosás de Ca n’Aurell i a Diego López de
Can Palet de Vista Alegre, per tal d’invitar-los a ser candidats de la nova Junta. La
Presidenta de l’A.V. de Ca n’Aurell està interessada en formar part de la nova Junta, però
no amb càrrec executiu. Diego, té moltes idees per aportar.
Es fa lectura del article 20 dels Estatuts sobre com han de ser triats els membres de la
Junta Directiva. Es fa menció dels següents aspectes:
-La Candidatura ha de ser tancada i només es pot votar la Candidatura en sí, no els seus
membres per separat.
-Pel càrrec de Presidència i Vicepresidència es fa necessari que el candidat formi part de la
Junta Directiva de la seva Associació Veïnal Federada.
Els membres de la Junta consideren que cal renovar la actual Junta de forma parcial, per
presentar-se com a candidatura, ja que una Candidatura totalment renovada podria fer la
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feina més complicada. Caldria que les noves Candidatures presentin un programa de
Treball.
Es proposa convidar altres AA. VV. federades, que estiguin al corrent de pagament de la
quota, a la propera reunió de Junta per saber si estarien interessats/des en participar en la
nova Junta. Una de les AA. VV. podria ser la de Can Jofresa.

5. Informació Reunió Consell Municipal de Serveis Socials
A la darrera reunió del Consell Municipal de Serveis Socials es va aprovar la
candidatura de Dolores Lledó a la Vicepresidència del Consell.
També es va aprovar la proposta de crear una Comissió per fer un seguiment de la
Pobresa Energètica, amb l’objectiu de que es revisi la gestió administrativa i la manca
d’informació als usuaris, per tal que s’ajudi correctament i de forma efectiva en aquestes
persones i sobre tot per evitar la vulneració de drets. Es vol que el Consell de Serveis
Socials pugui presentar queixes al Ple Municipal.

6. Arxiu Tobella, Llibre “Terrassa 2019”
Com cada any, es farà la presentació del llibre “Terrassa 2019” a l’Arxiu Tobella.
Es concreta demanar 5 exemplars del llibre.

7. Precs i Preguntes
Reunió amb la Regidora Ona Martínez
-Comissió de Transparència Ciutadana. Degut a que no va a arribar a funcionar
amb l’anterior govern, s’ha proposat que torni a sortir amb unes entitats més de
representació ciutadana que amb perfils tècnics, les quals, no van respondre a les
expectatives esperades. La representació ciutadana a les reunions de la Comissió de
Transparència Política, tindria veu però no vot.
-Reglament Participació Ciutadana. El Reglament es modificaria tenint en compte el
nou ROM de l’Ajuntament, amb les propostes del Consell d’Entitats i l’OCM.
La Regidora va avançar que al Ple de desembre s’aprovaria una modificació per incorporar
en els Consells de Districte en que el seu president no sigui del govern, s’incorpori un
regidor del govern, amb veu, però sense vot, per poder recollir les suggerències, propostes
o queixes que els consellers i veïns puguin presentar al govern de la ciutat
Comunicació en Xarxes Socials
El Vicepresident demana que al publicar notícies de l’Ajuntament en el facebook de
la FAVT, cal posar la informació sense modificar el contingut amb text propi, per tal de no
crear malentesos en la comunicació. També recomana no fer comentaris per evitar
possibles errors en el contingut.
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Es concreta a partir d’ara, posar els continguts municipals intactes o en el seu
defecte posar un enllaç i no posar comentaris al respecte.
Incidents amb patinets elèctrics
Es comenta sobre la multa de 1.500 €, posada a una persona que anava en patinet
elèctric per la Plaça Vella. El propi policia va instar en aquesta persona a consultar a la
Síndica si volia presentar una queixa. La Síndica va informar que no hi ha cap Ordenança
Municipal i que la multa va ser resposta d’una directriu de Tràfic, és a dir, sense llei,
aquesta multa no era legal.
Al darrer Ple Municipal, es va aprovar per unanimitat que se’ls faci arribar la normativa
sobre patinets que sortirà al març.
Comissió de Seguiment de la Carta Europea
Es referma que la Comissió de Seguiment de la Carta Europea s’ha de fer més
visible i s’ha d’utilitzar de forma més efectiva per defensar els Drets Humans.
Reunió Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana / Espai Drets amb els Regidors Noel
Duque, Teresa Ciurana i Mónica Polo
S’informa de la propera reunió, pel dia 17 de febrer, amb Espai Drets i els Regidors
Noel Duque, Teresa Ciurana i Mónica Polo, on es parlarà bàsicament sobre habitatge, i es
demanarà una resposta política.
D’altra banda, Noel Duque, s’ha estat informant sobre els afectats per la pobresa
energètica per poder tractar el tema el dia de la reunió.
Comissions Informatives Municipals
Es comenta que hi ha la possibilitat de participar amb veu però sense vot, en les
Comissions Informatives Municipals. Es considera de gran utilitat que la FAVT pugui
participar en aquestes Comissions, ja que altres municipis s’han beneficiat en gran mesura
per participar en les Comissions.
Es concreta fer una instància demanant el calendari de les Comissions
Informatives Municipals
Ús de Sales
La Presidenta informa que la Responsable del Centre Cívic ha demanat una reunió
per tractar varis temes relacionats amb l’ús de les sales del Centre.
Sanitat
S’informa que el dijous, 20 de febrer hi haurà una Xerrada sobre les reclamacions
per les llistes d’espera en Sanitat. Hi ha previstes més xerrades més endavant.
Casal de la Dona
A la propera reunió, vindrà Mercè Gómez del Casal de la Dona per fer una proposta
sobre la diada del 8 de març.
Les Fonts
S’informa que per pacte dels alcaldes, el barri de Les Fonts serà de Terrassa.
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Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.12 hores del dia 04/02/2020
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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