Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma telemàtica
26 de maig del 2020 comença la reunió a les 18:06 hores en primera convocatòria.
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Si

No

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 12 de maig i vistiplau de l’acta resum
Es demana una petitat esmena i s’aprova l’acta sense més i es dona el visitiplau a
l’acta resum.

2. Adhesió a la Carta de la Plataforma per la Justícia Fiscal
S’informa que la Plataforma per la Justícia Fiscal ha demanat a la FAVT la seva adhesió
a la “Carta abierta a todas las fuerzas políticas” amb l’objectiu “Alcanzar la justicia
social a través de la Justicia Fiscal”.
S’aprova donar suport a la Carta i es comunicarà a la Plataforma.
Es concreta donar suport a la Carta de la Plataforma per la Justícia Fiscal.
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3. Gestió de les factures solidàries

El Vicepresident informa que degut a la difusió pel reconeixement de la tasca solidària als
col·lectius (AV Montserrat, 3D Printers), aquests han rebut suport econòmic de vàries fonts,
per totes les factures oficials de les que disposavem, i en el cas de 3D Printers, quedant-se
nomès amb factures d’Amazon on el titular és una persona física. En aquest cas, es
decideix que ja no es pot fer l’aportació des de la FAVT, per manca de factures oficials.
S’informa que l’AV d’Egara havia ofert la quantitat de 200€ per aquesta causa. El
Vicepresident parlarà amb ella per explicar-li la siutació.
Altre proposta és destinar l’aportació de la FAVT al REBOST, ja que s’ha perdut la
possibilitat de fer aportacions pel material de protecció. També es considera la possibilitat de
comprar una cistella d’aliments i donar-la a una entitat social que tracti situacions extremes
de precarietat o bé esperar més endavant per si surten campanyes per la recollida
d’aliments.

4. Reunions de Consell Gestor i Assemblea General Ordinària
Es comenta que encara no hi ha dates d’apertura del Casal Cívic, tot i que a la fase 1
de l’estat d’emergència es permet fer reunions amb 10 persones i en la fase 2, serien unes
50.
Davant la situació de confinament, i el temps perdut per poder fer la reunió del Consell
Gestor, es considera no fer la convocatòria del Consell i passar directament a l’Assemblea
General Ordinària.
S’informa que la Generalitat no dona validesa a les reunions d’Assemblea de forma
telemàtica, pel que només es podrà fer presencialment.
Es proposa preguntar a les entitats veïnals federades si s’estan reunint telemàticament i si
poden de forma presencial, per poder preparar les eleccions per l’Assemblea, convidant-les
a participar.
S’està treballant per fer un seguiment de les activitats que fan les AA. VV. mostrant interès
des de la Federació i per incentivar la seva col·laboració amb la FAVT.
Es concreta preguntar a les AA. VV. si s’estan reunint per tal de poder preparar
les eleccions i poder fixar data per l’Assemblea.

5. Situació econòmica actual i el seu futur. Preparació reunió amb Noel Duque
La Presidenta comenta que ja es va parlar de la necessitat d’un conveni amb
l’Ajuntament per tal de fer sostenible econòmicament la Federació, ja que amb la subvenció
es impossible donar continuitat a l’entitat.
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Per tal d’obtenir aquest conveni, el Vicepresident vol presentar una proposta al Regidor
d’Estructura Territorial, Noel Duque, que consisteix en crear una Xarxa Veïnal de protecció
social que col-laboraria amb Serveis Socials, detectant situacions de vulnerabilitat o
discriminació per tal que pugui arribar l’ajuda el més aviat possible.
Es creu que fer una tasca social en col·laboració amb l’Ajuntament pot facilitar la concessió
del conveni.
S’afegeix que la feina que es fa des de la Comissió de Seguiment de la Carta Europea, té
prou mérit per poder demanar un conveni. Es proposa fer un informe sobre aquesta tasca i
presentarla a l’Ajuntament per que li doni el reconeixement que li pertoca.
Mentres es concreta la reunió amb Noel Duque, es comunicarà a l’administració de la
necessitat urgent de rebre l’ingrés de la justificació i la subvenció.
D’altra banda, s’informa que amb la situació de la pandèmia i la nova llei, Protecció Civil, es
veu obligada a fer uns Protocols per les situacions d’alarma, pel que ha demanat
col·laboració a la FAVT per fer difusió.

Es concreta donar suport a Protecció Civil amb els Protocos per les situacions
d’alarma. Es demanarà a l’administració que agilitzi el pagament de la justificació i
subvenció.

6. Informació sobre la convocatòria per la Concessió de subvencions de projectes i

activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a l’exercici 2020

El Vicepresident informa sobre la esmentada convocatòria dient que el motiu
d’aquesta és adaptar les activitats subvencionades per la COSPE, ja presentades i que
s’han vist alterades per la COVID-19.

7. Fixar reunió amb representants de l’IVE, amb Emiliano Martínez e Ivan Martos
Es decideix convidar als representants de l’IVE a una reunió de Junta per finals de
juny.
Es concreta convidar-los a una reunió de Junta a finals de juny.
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8. Fixar reunió amb CCOO del Vallés Occidental i Catalunya Central per parlar de
l’actual situació social i econòmica

Es proposa fixar la reunió amb CCOO del Vallés Occidental i Catalunya Central per la
propera reunió de Junta, el 9 de juny.
Es concreta convidar a CCOO a la propera reunió de Junta, el 9 de juny.

9. Precs i Preguntes
Dimissió del President de l’OAT
S’informa que el Vocal de Comunicació ha expressat que li sap greu la situació actual de
l’OAT, en que el president Juan Martínez ha presentat la seva dimissió. La Junta també
lamenta aquesta dimissió, ja que valora molt els seus coneixements en aquesta matèria. Es
coincideix que si el Consell d’Entitats dona suport a Juan Martínez, la FAVT, també ho farà.
AV Ca n’Aurell
S’informa que la Presidenta de Ca n’Aurell ha manifestat interès en participar en les Juntes
de la FAVT. Des de la Junta es veu bé convidar-la, inclús, es proposa fer comunicat a totes
les AA. VV. per si volen assistir a les reunions de Junta.

Comissió per les Residències Pùbliques
S’informa que el comunicat que es va presentar juntament amb PDSPT, va arribar a molts
llocs.
La Comissió continuarà col·laborant amb la Plataforma. Sobre les preguntes que es van fer
a l’Ajuntament sobre la situació del COVID, encara s’espera resposta, però tenen pendent
de concretar reunió amb la Regidora de Gent Gran i Salut, Mónica Polo.

AA.VV.
El Vicepresident informa de la tasca que s’està fent amb la tècnica de la FAVT, s’està
contactant amb les entitats federades per tenir informació de les activitats d’aquestes i amb
el recull de la informació, es farà un mapa visual per posar a la web de la FAVT, d’aquesta
manera es fa un reconeixement a la tasca de les entitats veïnals.
D’altra banda, s’estan fent millores a la web pel que fa als enllaços d’altres entitats.
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Pla de Xoc Social de Terrassa
S’informa de l’interès, que des del Pla de Xoc Social es tinguin en compte totes les mocions
presentades pel Consell d’Entitats per tal que validin la feina feta i quedi tot coordinat. De
fet, les entitats del Pla de Xoc, estan valorant tots els moviments socials que ja funcionen.

També van mostrar afinitat amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que
des de la Generalitat de Catalunya, són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20.12 hores del dia
26/05/2020 i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva
celebració.
Dolors Lledó Alcalà
Presidenta

Josep Antoni Sánchez de Haro
Secretar
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