Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. en funcions, realitzada de forma telemàtica,
el 13 d’Octubre del 2020 comença la reunió a les 18:04 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ

Càrrec

Nom

Associació de veïns i veïnes Assisteix Excusat

Presidenta

Dolors Lledó

A P Torrent Les Carbonelles

Si

Vicepresident

Joan Vila Roura

Can Boada del Pi

Si

Secretari

Josep Ant. Sánchez

Sant Pere Nord

Si

Tresorer

Miguel Hidalgo

Can Palet

Si

Vocal Relacions AA.VV.

Alfonso Echávez

Ca n' Anglada

No

Vocal

Gregorio Ramírez

La Cogullada

Si

Vocal

Jaume Alcañiz

Gibraltar - Lluís Companys

No

J. Luis Charles

Font de l’Espardenyera

Si

Esther Nosàs

A V Ca n’ Aurell

No

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

Si

Ruth

Torre Sana

Si

Delegació
vot

Si

Si
No

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 22 de setembre (1ra convocatòria), 29 de setembre (2na
convocatòria) i vistiplau de les actes resum

Les actes queden aprovades sense més.

2. Aprovació Pressupost 2021 per presentar a l’Assemblea General
La Presidenta comunica que hi ha pendent una reunió amb la tècnica de l’Ajuntament per
rebre el suport necessari per fer viable la sostenibilitat de la Federació.
S’ exposa el Pressupost 2021 amb la quantitat de 26.320 € i es compara amb el de l’any
passat, on hi ha una diferència de 550€ de més, assignades a despeses de personal.
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Sobre la previsió d’ingressos de quotes de socis s’ha fet una estimació de les quotes que
seran abonades.

3. Informació reunió de l’Observatori de l’Aigua

El Secretari exposa el tractat a la darrera reunió de OAT on van participar 23
assistents de diferents moviments. Es va comentar el següent:

-S’ha creat una web de l’Observatori i es pot accedir des de la web de T-Aigua.
-Es va demanar a T’Aigua més transparència, ja que no arriba tota la informació.
-Sobre l’augment de la factura que van patir alguns ciutadans, es va informar que es
faria el descompte corresponent a la següent factura.
-Està pendent incorporar el Coordinador entre l’Observatori i la Taula de les Rieres.
-Hi ha previst un Pla de Sequera.
-Advertiment de la pujada de la factura de l’aigua per l’any vinent o el següent.
-Encara està pendent asignar un altre persona per al Consell d’Administració, a part de
l’Emili. De moment, com a candidat està Joan Cano. Es farà la votació al desembre,
pel que fins a cinc dies abans del Plenari, es poden presentar més candidats.

Des de la Junta, es fan unes reflexions:
-Es proposa fer un comunicat per saber quin és el propòsit de la pujada de la factura
de l’aigua en el futur proxim.
-Amb la situació del COVID, es van tancar fonts públiques deixant a la gent que es
suministrava aigua de les fonts, sense recursos. Es va resoldre posant comptadors
provisionals.
-Cal demanar informació sobre la gestió dels comptadors solidaris i com s’està
controlant, ja que s’han observat accions fraudulentes per part dels ciutadans amb
l’auto-suministre de l’aigua.
-Cal preguntar si la fuga d’aigua encara és d’un 25% o ha variat.
-Es vol saber com han quedat els contractes que tenia MINA amb AGBAR, amb el
canvi a T-Aigua.
-En general, es demana més transparència sobre tots els temes
Es concreta tornar a demanar una reunió amb OAT per tal d’aclarir tots els
temes e intentar de millorar la relació entre FAVT i OAT.
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4. Valoració 3ra reunió del Comitè de Candidatures

La Presidenta fa una valoració del procés electoral comentant que cal tornar a
començar per millorar i fer-ho el més correcte possible.
El Secretari comenta que al ser novedosa l’aplicació del plantejament que figura als
Estatuts sobre el procés electoral, s’han comés alguns errors i cal la col·laboració de tots per
fer-ho millor.
El Vicepresident exposa que degut als buits en la redacció dels Estatuts, s’ha donat
més responsabilitat del compte als membres del Comité, el que li sap molt greu.
La resolució del Comité de Candidatures es portarà al Consell Gestor per tal que valori
la situació i prengui les decisions oportunes.
Gregorio, com a membre del Comité de Candidatures, explica que es va actuar de
forma neutra en tot moment i que Ramón, un dels redactors dels Estatuts va reconèixer que
havia situacions que no es contemplaven en l’apartat de convocatòries. Per tan, va ser lògic
que l’altre redactor dels Estatuts, Salvador, ajudés a resoldre els dubtes com a membre
suplent del Comité.
Ruth, com a membre del Comité de Candidatures, demana l’unió de les candidatures
per fer cohesió i tenir una Junta més forta.
Es demana que al Consell Gestor s’acabin d’aclarir tots els punts sobre el procés
electoral, inclosa la informació enviada a les AA.VV.
S’informa que hi ha persones interessades en formar part del nou Comité, una és
Jaume Àvalos de l’AV de Sant Pere Nord i l’altre és Salvador Pérez de l’AV de Segle XX.
Es presenten noves propostes per la celebració de l’Assemblea, el 5 o el 12
desembre. Es convocarà junt amb el calendari electoral, amb un mes d’antelació de la data
de la reunió.
Sobre la celebració de l’Assemblea que havia prevista i si la següent convocatòria ha
de ser presencial o telemàtica hi ha diverses opinions, pel que es portará al Consell Gestor
per prendre una decisió.

5. Preparació Convocatòria Consell Gestor

Es proposa fixar la data del dimecres 28 d’octubre per la reunió del Consell Gestor.
Es tractaran els següents temes: la situació de l’A.V. de Barri Universitari – Cementiri
Vell, la situació i valoració de l’impagament de quotes dels socis, la valoració del procés
electoral, proposta de data per l’Assemblea i calendari electoral i decidir si l’Assemblea es fa
de forma telemàtica o presencial. Cal informar-se de la legalitat de la votació per via
telemàtica.
Es trucarà a les AA.VV. per convidar-les al Consell Gestor, la part de la convocatòria
via mail.
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Es concreta convocar el Consell Gestor pel dimecres, 28 d’octubre.
6. Precs i Preguntes

Comissió d’Accessibilitat
Des de l’Ajuntament, amb el Pacte de Terrassa per l’Accessibilitat Universal i per tal de
garantir una ciutat inclusiva, s’intenta millorar la gestió als departaments, amb unes fitxes on
s’exposa amb claredat la informació, sent una eina pràctica i senzilla.

Altres Comissions
Es continua treballant en les diferents Comissions com Residències i Rieres, i també
MPD i Consell d’Entitats.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20:00 hores del dia
13/10/2020 i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva
celebració.

Dolors Lledó Alcalà

Josep Antoni Sánchez de Haro

Presidenta en funcions

Secretari en funcions
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