Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma virtual amb Jitsi Meet,
12 de maig del 2020 comença la reunió a les 18:08 hores en primera convocatòria.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 28 d’abril i vistiplau de l’acta resum
S’aprova l’acta sense més i es dona el visitiplau a l’acta resum.

2. Resum reunions telemàtiques amb diferents col·lectius i entitats
a) PDSPT i Residències

El secretari informa que s’està preparant un manifest conjunt entre la PDSPT i la Comissió
de Residències Públiques. En aquests moments ho està revisant la Plataforma en Defensa de la
Sanitat.
La Comissió de les Residències, per la seva part vol demanar a l’Ajuntament informació sobre la
situació de les residències a Terrassa, dels centres sociosanitaris i de l’atenció domiciliària envers
la situació del COVID, ja que es considera que hi ha hagut moltes mancances tant a nivell de
material de protecció, com l’aplicació de tests als treballadors i la falta d’atenció als avis. Es
demana que l’Administració inspeccioni els centres i demani responsabilitats i transparència, aixì
com saber quines mesures s’han pres per gestionar la pandèmia.
Es considera que totes les residències haurien de ser pùbliques, aixì com el servei a domicili que
també hauria de gestionar l’Ajuntament, per tal d’evitar situacions precàries.
Hi ha entitats que es volen adherir al Manifest com MPD, IaioFlautes, Consell d’Entitats, Prou
Barreres i la pròpia FAVT. El manifest està obert a totes les entitats que es vulguin adherir.
Es farà difusió del Manifest a la Premsa i altres canals.
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Desde la Plataforma en defensa de la Sanitat, es contempla com a desastre la situació creada pel
Covid en les residències i centres sanitaris, deixant moltes víctimes entre la gent gran més
vulnerable. Es creu que no s’estan donant les dades reals de defuncions en les residències.
La Plataforma vol demanar una entrevista a l’equip de govern per demanar explicacions.
Per tal de fer efectiva la entrevista, es va proposar publicar en Premsa les preguntes que es volen
fer als Polítics, per tal que aquests puguin preparar amb temps les respostes per la reunió.
Des de la Junta es dona recolzament al Manifest de la Comissió de les Residències i PDSPT.
b) Comissió de Seguiment de la Carta Europea

El Vicepresident comenta que durant la situació de la pandèmia ha estat en contacte amb la
Síndica de Greuges per comentar temes de carrer, com les situacions que s’han donat amb les
defuncions i els protocols de Funerària, per les queixes de falta d’humanitat que han patit els
familiars en les incineracions per no ser avisats en l’horari, també en el seguiment del codi ètic en
les situacions límit, els protocols d’ambulància i temes de discapacitat.
S’indica que la Sindica de Greuges ha d’estar a la Comissió de Seguiment com a observadora per
tal d’estar informada de les diferents problemàtiques que es van presentant.

3. Situació econòmica actual i estat de les Subvencions
S’informa que des de l’Ajuntament s’ha demanat fer unes petites rectificacions en la
Justificació i Subvenció, on es demana que la quantitat d’ingressos i despeses ha de ser la
mateixa perque el resultat de la seva difereència sigui zero.
S’ha procedit a fer les modificacions sense més en la Justificació, però en la Subvenció,
en motiu de la pujada dels sous, s’ha revisat aquesta despesa i en motiu del confinament, s’han
reduït altres petites despeses quedant el Pressupost amb un augment de 100 € respecte l’anterior,
però destacant que a l’haver d’obtenir un saldo zero, la quantitat demanada per subvenció ha
quedat reduïda a 24.270 €.
D’altra banda, la Presidenta, informa que la FAVT actualment disposa de pocs diners, ja que
encara no s’ha cobrat la Justificació ni la Subvenció, que s’espera siguin abonades en l’actual
mes. Afegeix, que cada any es va creant un dèficit que en un temps breu farà insostenible la
gestió de la FAVT.
Es remarca que és indispensable trobar una solució real a la sostenibilitat econòmica de l’entitat,
ja que de no ser aixì, la Favt no tindrà més remei que tancar.
Donada la situació, es diu que la FAVT no està en disposició de fer aportacions econòmiques a
altres entitats.
Es proposa demanar una reunió amb el Regidor Noel Duque per exposar-li el problema i
demanar-li un Conveni que permeti fer front a la sostenibilitat de la FAVT. Es considera que la
FAVT està fent una feina important, con difondre informació municipal, que cal sigui reconeguda
per l’Ajuntament.
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Es concreta sol·licitar una reunió virtual amb el Regidor Noel Duque per demanar
sostenibilitat econòmica de la FAVT amb un Conveni.

4. Ajudar a les Iniciatives Solidàries
El Vicepresident expressa que desde que es va fomentar el reconeixement a la tasca de
voluntariat, s’ha despertat la solidaritat d’altres entitats amb els col·lectius solidaris, oferint-lis
suport, fet que han agraït aquests voluntaris. Dir que l’Ajuntament també els ha reconegut la feina.
La Presidenta recorda que com a FAVT, cal donar suport. Es planteja ajudar econòmicament a
l’AV de Montserrat per la seva tasca, fent-se càrrec d’alguna factura.
L’Associació de Can Boada del Pi, vol donar suport econòmic de 90 € per la despesa de 5 rotllos
de material al Grup de Tècnics en impressió digital Terrassa 3D Printers.
L’AV de Sant Pere Nord i la de la Cogulladad mostren predisposició a col·laborar en donar suport
econòmic.
El secretari comenta que es fa necessari que a la factura de la qual es fa l’abonament, cal que
especifiqui el destí del material, és a dir, saber a quin centre arribarà el material.
Es proposa que la factura estigui a nom de la FAVT i que les AA VV interessades en participar en
el pagament tinguin una còpia d’aquesta on s’ìndiqui l’aportació de cadascuna.
Es concreta fer una nota a les AA VV per convidar-les a col·laborar en fer una
aportació per fer efectiva la factura o factures (de l’AV de Montserrat i el Grup de Tècnics
en impressió digital Terrassa 3D Printers), entre totes les AA VV interessades.

5. Ampliació de Terrasses als Bars i la seva gratuïtat
S’informa que el govern de Terrassa, amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria, està
preparant un pla de reactivació del sector de la restauració. Aquest pla, es desenvoluparà segons
la fase de desescalada en la qual es trobi la ciutat, i està basada en un paquet de quatre mesures:
-Facilitats per a l'ampliació de terrasses de bars i restaurants
-Tramitació simplificada per a obertura de noves terrasses
-Barres exteriors a les terrasses
-Exempció del 100% de la taxa de terrasses per al 2020
La Presidenta ha comentat que se li ha preguntat si l’Ajuntament ha demanat opinió a la FAVT
sobre aquest tema. D’altra banda se li han fet algunes aportacions com tenir en compte que no hi
ha suficients inspectors per vigilar la gestió de les mesures als bars de la ciutat i també que és
important comptar amb l’opinió de la FAVT.
El Vicepresident afegeix que ECOM s’ha queixat als bars per que no es respecten les normes
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d’accessibilitat, i considera que la queixa s’ha de fer directament a l’Oficina d’Accessibilitat per que
aquesta faci complir la llei d’Accessibilitat. Remarca que està a favor de les noves mesures
sempre que es respectin els drets de tothom.
Caldria saber si el Reglament de Terrasses inclou el compliment d’accessibilitat i en cas de que
no, hauria d’haver un document que reflecteixi aquest drets per poder fer ús en cas
d’incompliment.
Des de la Junta, es proposa fer un comunicat de suport a Prou Barreres per fer respectar la llei
d’Accessibilitat. També cal demanar que s’actualitzin les normatives a l’Ajuntament.
Es concreta fer una nota per reivindicar que es compleixi la llei d’accessibilitat quan
s’apliquin les noves mesures als bars de la ciutat.

6. Precs i Preguntes
Vocal de Comunicació
S’informa que el Vocal de Comunicació no ha pogut publicar al facebook per raons de salut, però
ja està en vies de recuperació.
Entrevista amb la FAVT
Representants de l’IVE, Emiliano Martínez e Ivan Martos, han demanat una entrevista amb la
FAVT per parlar de la gestió del govern local actual.
Es concreta fer la reunió amb Emiliano pel mes de juny.
Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés
La Coordinadora ha fet un Comunicat reivindicatiu sobre la sanitat pública i l’assistència social
de la Comarca, demanant equipaments per la Gent Gran, construcció de Residències públiques
amb gestió pública a la zona Sud de Sabadell, la construcció de l’Hospital Ernest Lluch i del CAP
Can Llong.
Des de la Junta es proposa que afegeixin la reivindicació per les residències públiques per
Terrassa, i també passar-li el manifest conjunt entre la Comissió de Residències i la PDSPT

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20.20 hores del dia
12/05/2020 i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.

Dolors Lledó Alcalà
Presidenta

Josep Antoni Sánchez de Haro
Secretari
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