Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma telemàtica
09 de juny del 2020 comença la reunió a les 18:03 hores en primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ

Càrrec

Nom

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

José Luís Charles

Font de l'Espardenyera

No

Enrique, Ivan i Maribel

CCOO

Esther Nosàs

A V Ca n’ Aurell

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

Convidats

Associació de veïns i veïnes Assisteix Excusat

Delegació
vot

Si

No

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 26 de maig i vistiplau de l’acta resum
Es demanen unes petites esmenes i s’aprova l’acta sense més i es dona el visitiplau
a l’acta resum.

2. Convidats CCOO del Vallés Occidental i Catalunya Central
Enrique, en representació de CCOO, vol compartir la seva diagnosi sobre la situació
laboral i econòmica que ha deixat la crisis del COVID:
-Es preveu que les empreses que es reactivin no tornaran a la situació econòmica que
tenien abans de la crisis.
-La situacó precària en que es trobaven algunes persones, s’ha vist agreujada amb la
situació del COVID.
- Hi ha persones en atur que encara no han rebut les prestacions del SEPE i SOC.
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-Hi ha manca de mitjans telemàtics en l’àmbit educatiu.
-Hi ha pares amb problemes de conciliació familiar amb la feina.
-Atenció Primària; s’ha colapasat el sistema amb només un 6% de contagis.
-Els treballadors/es del SAD, amb manca de material de protecció durant la pandèmia.

Es demana a la Junta que exposi la seva diagnosi per tal d’unir d’esforços.

El Secretari comenta que la FAVT participa en molts moviments veïnals on es tracten
temes com la Sanitat, les Residències, els Drets en general o les Pensions entre altres
temes de ciutat. Una de les principals preocupacions són la millora de les residències.
Comenta que els treballs esencials estan poc valorats ja sigui en sanitat, residéncies,
atenció domiciliària, treballadors en la dependència o la neteja i es fa necessari que tinguin
un reconeixement amb un sou més digne.
El Vicepresident comenta que el Consell d’Entitats fa de coordinadora social entre les
entitats socials i això permet conèixer més d’aprop la realitat.
També menciona a les entitats que han format el Pla de Xoc de Terrassa amb un Pla
d’accions per tal de paliar la situació actual.
La Presidenta explica que la situació esdevé complicada tan a nivell social com
econòmic, afectant a col·lecitus vulnerables amb risc d’exclusió social, amb un increment de
desnonament, manca de subministres, situacions de violéncia, etc.. Anima a treballar en
conjunt amb les propostes de CCOO, ja que la FAVT dona tot el recolzament necessari per
millorar, tan amb ells com a qualsevol entitat que demani suport en l’àmbit social.
Enrique comenta que cal canalitzar les propostes a curt, mig i llarg termini depenent de
les prioritats. Remarca que el més important són les persones, en especial, les que pateixen
problemes habitacionals.
Es considera que cal unir esforços per aconseguir solucions efectives i centrarse en el que
es pugui dur a terme.
Enrique agraeix poder compartir la diagnosi i el suport de la FAVT per futures propostes.

3. Propostes per decidir i aprovar millores en la gestió de les reunions

La Presidenta expresa la necessitat de que els temes tractats en reunió siguin més
didàctis i concrets en la seva exposició. Cal ser més incisiu i més àgil.
El Vicepresident afegeix que cal donar claredat als acords que es facin durant la reunió.
Es proposa:
- Fer un repàs a final de la reunió, de tots els acords i revisar les tasques pendents per a la
propera reunió.
-Fer servir l’aplicació de Documentos de Gmail per tenir un document interactiu on s’informi
de les tasques pendents i es pugui modificar per tots els membres de la Junta, per tal de
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consultar en qualsevol moment i que serveixi per definir els punts a tractar en reunions
properes. S’informa que també es pot utilitzar la Plataforma Trello per exposar diferents
propostes i perfilar les línies de treball.
Es concreta revisar els acords al final de cada reunió i també fer servir l’aplicació
Documentos de Gmail per tenir un document de tasques pendents que sigui
modificable per tots els membres de la Junta en qualsevol moment. Es mirarà de fer
servir el TRELLO.

4. Definir els criteris d’ús de les eines digitals (Facebook, Twiter, Web, Gmail,
Whatsapp Junta i Notícies) de la FAVT per millorar el funcionament intern
Es parla sobre les diferents eines digitals de la Junta i la seva utilització, veient que el
Twiter no s’està fent servir de forma activa i es considera que seria important donar-li ús per
tal de tractar certs temes i poder fer consultes de forma directa als Regidors. Aquesta eina
permet una resposta més ràpida que els protocols administratius per instància, sobre tot
tenint en compte que l’Equip de Govern fa servir molt el Twiter.
Es pot utilitzar també per fer una acció de posicionament d’un tema davant la societat o
govern.
Esther s’ofereix per editar el Twiter, però per tal de coordinar aquesta feina, hauría
d’assistir a les reunions de Junta per estar degudament informada.
Degut a la situació per la que està passant la Junta, juntament amb la situació crítica i
excepcional que s’està vivint i l’interès manifestat per Esther i Diego per estar a la Junta,
s’ha cregut oportú incorporar a Esther Nosàs de l’A.V. de Ca n’Aurell i a Diego López de
l’A.V. de Can Palet de Vista Alegre perque formin part de la Junta i poder comptar amb el
seu ajut. En quan sigui possible celebrar el Consell Gestor, es demanarà la ratificació
d’aquesta decisió.
Es decideix també, introduïr a Esther i a Diego al whatsapp de la Junta.
Es concreta que Esther editarà el Twiter de la FAVT i que tan ella com Diego
s’afegiran a la Junta i al Whatsapp de Junta. Al proper Consell Gestor, es demanará la
ratificació d’aquesta decisió.

5. Fixar data de reunió amb el Regidor Isaac Albert per tractar el Pla de Xoc

La Presidenta informa de les dates disponibles per poder reunirse amb el Regidor
Isaac Albert i es concreta fixar reunió pel dia 25 de juny a les 18h de forma telemàtica.
Es comenta que caldrà preparar aquesta reunió en la propera reunió de Junta, el dia 23 de
juny.
Es concreta fixar data de reunió amb el Regidor Isaac Albert pel dijous, 25 de
juny a les 18h.
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6. Resposta de les AA.VV. sobre si tenen reunions de Junta actualment
Es recorda que per tal d’anar gestionant la propera Assemblea, es va consultar via
email a totes les AA. VV. si estaven fent reunions de Junta ja fos telemàticament o
presencialment.
La resposta va ser que quatre AA. VV. si fan reunions, una no i dos es comuniquen per
wahtsapp, les altres restants no van donar resposta.
Sembla que la majoria no ha estat utilitzant les eines digitals.
S’informa que ja l’Ajuntament està fent un sondeig a les entitats sobre les activitats que es
vulguin fer al matí als Centres Cívics, que ara estan obrint de 9h a 15h.

7. Sol·licitud de reunió de l’Associació Autònomos Egarenses per presentació de
Projecte

S’informa que l’Associació Autònomos Egarenses ha demanat una reunió amb la
FAVT per presentar el seu projecte.
La Presidenta indica que la FAVT ha d’estar oberta a rebre a qualsevol entitat que ho
demani.

Es concreta convidar-los a una reunió de Junta a finals de juny.

8. Preparació Reunió amb el Regidor Noel Duque, defensa del conveni i acord de
col·laboració amb Serveis Socials

La Presidenta recorda que les despeses van pujant amb el nivell de vida, les
subvencions van biaxant, i que junt amb l’ impagament de quotes dels socis, es crea un
dèficit anual que està empobrint el fons econòmic de la FAVT. Explica que per tal de
mantenir la sostenibilitat de la Federació, caldrà defensar el Conveni que es vol demanar al
Regidor Noel Duque.

La proposta de fer un acord de col·laboració amb Serveis Socials pot ajudar a millorar la
tasca de Serveis Socials, i pot ser un element que afavoreixi l’acceptació d’un conveni.
Amb aquest acord, es podria fer un Protocol de Serveis Socials basat en un pla d’alerta i
suport d’assistència social. De fet, només es tracta de donar un valor a una feina que en
molts barris ja s’està fent per part de les AA. VV. ajudant a persones en situació vulnerable
qualsevol que sigui la causa (malatia, violéncia, pobresa...).

Es pensa que cal preguntar al Regidor si considera que la FAVT fa un servei a la ciutat i si
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considera imprescindible o necessària la seva tasca, bé hauría de posar els medis
econòmics per sostenir-la.
D’altra banda, també s’haurà d’afegir que Protecció Civil ha demanat ajuda a la FAVT per
dur a terme el seu Protocol.

La Presidenta proposa fer un escrit ben documentat per presentar al Regidor.
Exposa que primer caldria demanar un reconeixement de la FAVT i després exposar els
serveis de Protocol a Protecció Civil i el suport a Serveis Socials.
Es remarca la importància de que la FAVT com a tal, ja ha de ser reconeguda, ja que és una
entitat d’interès públic, i els suports als Protocols només han de ser un valor adicional.

9. Precs i Preguntes

Festes Majors als Barris
Donada la situació del COVID, molts barris han tingut de suspendre o ajornar la celebració
de la Festa Major. Algunes entitats han volgut fer una Festa Major més reduïda en dies, però
s’han trobat amb que l’Ajuntament no reconeix la Festa si es fa en menys dies que els
previstos, pel que no donarà subvenció per Festa Major en aquests casos, i això pot obligar
a suspendre la Festa Major.

La Presidenta considera que cal demanar aclariments a l’Ajuntament sobre la subvencions
per les Festes dels barris i també preguntar a les AA.VV. com estan gestionant aquest tema.

Pla de Xoc
S’informa que l’11 de juny a les 19h es farà la presentació del Pla de Xoc amb roda de
Premsa. Des el Pla de Xoc es plantegen diferents eixos de treball (habitatge, laboral,
economia, serveis públics, drets i llibertats i territori).

Comissió per les Residències Pùbliques
S’informa que la Comissió, juntament amb MPD i PDSPT tenen una reunió amb l’Alcalde el
proper divendres, per parlar del tema de les Residències.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20.12 hores del dia
09/06/2020 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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