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 03 de Març del 2020 comença la reunió a les 18:05 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec

Nom

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal Relacions
AA. VV.
Suplent 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

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

Si

Carlos Marín

Ca n'Anglada

No

No

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera
President de l’Observatori
d’Aigua de Terrassa
Col·laboradora amb A.V. Can
Tussell
Les Arenes, La Gripia i Can
Montllor

Si
Si
Si

Convidats

Juan Martínez

Convidats

Cynthia

Convidats

Susana, Sandra i
Caterina

Delegació
de vot

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de Reunió de Junta ordinària del 18/02/2020 amb
vistiplau de l’acta resum
L’acta queda aprovada sense més i es dona el vistiplau a l’acta resum.

2. OAT amb el convidat Juan Martínez
La Presidenta informa que es va mantenir una reunió amb Juan Cano de l’A.V.
del Segle XX i membre de l’OAT sobre la situació actual a l’Observatori i per ampliar la
informació, dona la paraula al convidat Juan Martínez, perquè faci un resum del
funcionament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i expressi la seva visió sobre
l’OAT.
Juan Martínez exposa que OAT es va constituir farà un any, amb l’objectiu principal de
definir el control social del servei públic de l’aigua. La idea era participar en la definició
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de la participació política, creant un espai estable de coordinació entre T-Aigua, Serveis
Tècnics i l’Observatori de l’Aigua.
Per fer efectiva la tasca, es van posar en marxa 5 grups de treball per treballar en
diferents àmbits:
-Grup de Control Social
-Grup de Transparència e Indicadors per tal d’avaluar el servei d’abastament.
-Grup de Qualitat i Sabor de l’aigua on s’estudia la qualitat i es treballa per la millora
del sabor, amb la idea de potenciar el consum d’aigua de boca entre la ciutadania.
-Grup de Projectes Europeus on es treballa sobre la Petjada Hídrica.
-Grup del Dret Humà a l’aigua que posa l’atenció en les denúncies per pobresa
energètica, el tema dels comptadors o l’impagament de les factures. L’excés de
desnonaments està creant una ocupació massiva d’habitatges i les persones ocupants
tenen els seus drets vulnerats. Tot i que aquest tema s’està abordant des de molts
fronts com la PAH, APE i Espai Drets, l’OAT treballa en el procés de presa de decisions
sobre aquests temes. Es compta amb una Comissió de Treball amb la participació de
Serveis Tècnics de l’Ajuntament i T-Aigua. S’estan elaborant uns Protocols de revisió
d’aquests problemes com pot ser el tall de subministrament.
S’ha creat també una Taula d’Educació de la que formen part diverses escoles, on es
treballen propostes educatives seguint una guia d’activitats. Aquesta Taula està
funcionant molt bé. Actualment, s’han fet Propostes de Recerca en 4 o 5 Instituts.
S’informa que l’Observatori és independent i a la vegada municipal.
Des de la Junta es pregunta si hi ha risc de l’encariment de la tarifa de l’aigua i es
respon que no hi ha previsió de pujada de tarifa i es remarca que una empresa pública
mai ha de buscar el lucre sinó garantir l’abastament d’aigua a tothom. Actualment
l’empresa té un romanent econòmic i no té cap motiu per pujar la tarifa.
Es pregunta al President de l’OAT sobre algunes qüestions:
-En la reunió on es va votar, el per què de l’abstenció en la votació a l’A.V. del Segle XX.
-Des de el nou Consistori, per què al Ple, no es va nomenar a Salvador Pérez per al
Consell d’Administració.
-Saber si es recolzarà a Juan Cano com a membre del Consell d’Administració.
Juan Martínez explica que per donar legitimitat al Consell d’Administració i a l’OAT, hi ha
d’haver un equilibri en la participació dels membres com a representants dels diferents
àmbits (Polític, Educació, Sindical i Veïnal) i aconseguir un consens ampli en els acords,
on tothom quedi representat. Per tant, donat que la FAVT ja formava part de l’OAT, no
tenia sentit recolzar una altre Entitat Veïnal, es va considerar més raonable fer entrar a
Dones Aigua, que té l’objectiu específic i exclusiu de l’aigua i pot fer aportacions més
adients i enriquidores.
Des de la Junta es creu que l’OAT ha de tenir la porta oberta a tothom qui vulgui formar
part i tingui interès en fer les seves aportacions. Tanmateix, es reivindica la participació
de la FAVT en el Consell d’Administració.
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Juan Martínez remarca que els Grups de Treball sí que són oberts a tothom i que
realment és on es fa la feina més important. L’Observatori, en canvi no és un espai
obert, perquè que les parts que el conformen han de donar la legitimitat que li cal.
Sobre la presentació de Juan Cano, es comenta que aquest s’ha de presentar com a
representant de la seva AV i no com a representant de la FAVT. També que es
considera que Juan Cano, per la manca d’assistència a la Taula i als Grups de Treball,
no té la informació que es requereix per poder participar al Consell d’Administració.
Indica que és indispensable està degudament preparat per participar al Consell.

3. AA.VV. convidades per renovació de la Junta. Can Tussell i “Les Arenes, La
Grípia i Can Montllor”
La Presidenta explica la situació de la Junta, de la que quedaran tres vacants i que
per aquest motiu es convida a diferents AA. VV. per oferir omplir aquestes vacants,
especialment la de vocal de comunicació que és una tasca important.
El secretari informa a les convidades el funcionament de la Junta, la seva participació en els
diferents Grups de Treball, Comissions Municipals i col·laboració amb altres entitats.
S’indica que encara que no es formi part de la Junta, els veïns poden participar en els Grups
de Treball si són del seu interès.
Es manifesten dues visions per crear la nova candidatura:
- Fer una renovació total de la Junta i obrir el procés electoral perquè es presentin les
persones interessades en formar part de la candidatura.
-Formar una candidatura renovant parcialment la Junta actual, de forma que els nous
membres puguin tenir el suport dels membres actuals. D’aquesta manera, els nous van
progressant de forma gradual i arribar amb el temps a nous càrrecs i noves formes de fer.
S’anima als convidats a formar part del whatsApp Noticies de la FAVT i també es recorda
que poden fer articles per publicar al Diari de Malarrassa.
Des de l’A.V. de les Arenes, la Gripia i Can Montllor, es comenta que es bo el treball conjunt
entre gent jove i gent gran, per tal de diversificar les formes de fer, les aportacions i
l’enriquiment que suposa. Manifesten que al seu barri estan canviant la forma de fer, obrintse amb una mirada externa al barri, i han aconseguit més socis i gent interessada en
participar.
És important conèixer com funcionen les diferents entitats, per aprendre, unir esforços i
millorar conjuntament.
Es comenta que a nivell de CONFAVC també les federacions aprenen les unes de les altres
i s’enriqueixen mútuament.
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La convidada de Can Tusell és col·laboradora de l’entitat veïnal i està a la Taula
dinamitzadora del Barri, comenta que al barri hi ha manca de divulgació d’informació que
arriba, per exemple, de la FAVT, també una manca de confiança i es fa necessari activar la
participació dels veïns/es. Indica la importància d’unir esforços al barri i treballar amb
compromís i responsabilitat. Li sembla enriquidor el treball conjunt de joves i grans.

4. Decidir data de la Convocatòria del Consell Gestor
Es proposa convocar la reunió del Consell Gestor, el dimarts 17 de març a les 19h.
L’ordre del dia serà el següent:
Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de la federació de les AA. VV. Sant Pere i Les Martines
Valoració de la renovació de Junta
Proposta de Calendari per Eleccions i Assemblea General:
a. Convocatòria Eleccions i creació de Comitè de Candidatures: 30 d’abril
b. Fi de presentació de Candidatures: 15 de maig
c. Convocatòria Assemblea: 15 de maig
d. Assemblea: dissabte, 30 de maig
5. Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés
6. Precs i Preguntes
1.
2.
3.
4.

Es concreta Convidar a les AA. VV. de Sant Pere i Les Martines al Consell
Gestor que es celebrarà el 17 de març a les 19h.

5. Taula de Residus
Es recorda el posicionament que tenia la FAVT juntament amb les altres AA. VV. de
la Taula, que era presentar-se a les reunions de Comissions de treball només quan es
convoqui per tractar els següents temes: l’evolució de l’Observatori de Residus i l’evolució
de l’actual o futur Contracte Programa.
Aquesta decisió, va portar la creació d’una Comissió per treballar en l’Observatori i en la
que es va convidar a la FAVT.
Des d’aquesta posició i davant la nova convocatòria per la reunió de Constitució de la
Taula de Residus, prevista pel 30 de març, es decideix convocar a les AA. VV. de la Taula
de Residus, a una reunió, per tal de tornar a valorar la situació i prendre una decisió sobre
l’acció a seguir a partir d’ara, ja que es contemplen vàries possibilitats entre elles anar a la
Taula i demanar l’Observatori o no anar a la Taula.
La Junta està a favor d’anar a la primera reunió de la Taula per reivindicar la constitució de
l’Observatori.
S’informa que l’A.V. del Segle XX ja ha manifestat que no anirà a la reunió de la Taula de
Residus.
Es concreta convocar a les AA.VV. de la Taula de Residus a una reunió, el 24
de març a les 19 h. per valorar i consensuar acords.
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6. Precs i Preguntes
Decisió Tema Sales
La Presidenta informa que sobre les reserves de sala del Centre, hem comunicat a
la Coordinadora que demanarem de forma periòdica la sala 2 tots els dimarts per les
reunions de Junta FAVT, i per Espai Drets demanarem la Polivalent 1 i 2 per Espai Drets el
primer i tercer dijous de cada mes. Totes les altres reunions es demanaran de forma
puntual com fins ara.
Es considera la possibilitat de demanar un conveni de cessió de sala.
Es proposa convocar a la Coordinadora del Casal Cívic per tractar aquest tema, al mes
d’abril.
Punt Voluntariat
El Punt de Voluntariat ha demanat una reunió amb la Junta, per la que es decideix
proposar el divendres 25 de març a les 17h.
Moviment per les Pensions Dignes
S’informa que MPD va demanar la creació d’una Comissió Mixta on participar
juntament amb el Consell de la Gent Gran, amb l’objectiu de ser reivindicatiu, però
mantenint la independència com a moviment respecte al Consell de la Gent Gran que està
dirigit per la Regidora Mónica Polo.
Servei d’Assistent Personal
La Presidenta informa que la Sindicatura Municipal de Greuges ha demanat
l’adhesió al Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa, del que es farà un acte

públic per la seva presentació. És un servei a persones amb discapacitat i l’objectiu és
facilitar la seva independència.
Antenes i Tecnologia 5G
Es concreta fer una instància per demanar una Taula Municipal on es puguin tractar
els temes referents a la problemàtica de les Antenes i la Tecnologia 5G.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.15 hores del dia 03/03/2020
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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