Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma telemàtica
23 de juny del 2020 comença la reunió a les 18:01 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

Si

Esther Nosàs

A V Ca n’ Aurell

Si

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

Si

Emiliano, Ivan i Ruth

IVE

Convidats

Associació de veïns i veïnes Assisteix Excusat

Delegació
vot

Si

No

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 9 de juny 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 IVE amb Emiliano Martínez, Ivan Martos i Ruth
Emiliano comenta que han estat contactant amb diferents moviments socials per tal de
conèixer les seves inquietuds i valorar les possibles propostes de millora de la situació
actual, i per tant, també han volgut saber l’opinió de la FAVT com a representants del
moviment veïnal amb l’objectiu de poder fer arribar a l’Ajuntament, totes les propostes des
de la visió dels barris.
FAVT . El Vicepresident explica que abans de la Pandèmia s’estaba treballant des d’ el II
Parlament Ciutadà en les diferents Mocions on s’exposaven diferents problemàtiques, i que
amb la situació del COVID, s’han agreujat, però la intenció és seguir treballant en elles.
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La finalitat de la FAVT és unir diferents sensibilitats i escoltar tots els moviments, els de la
Sanitat, Residències Pùbliques, de les Pensions, exclusió social, etc.. i recolzar en les seves
demandes a les administracions, ja sigui Ajuntament o Generalitat.

Es fan les següents reflexions:
- L’Ajuntament hauria de promoure el talent i la professionalitat per donar solucions
efectives.
- L’Ajuntament forma part del Consorci Sanitari, fet que hauria de servir perque el
servei fos modèlic.
- Demanar a l’Ajuntament coses que sí pugui fer, com fer que la Residència de
Mossén Homs tingui relació directe amb el Consorci.
- Desprès de la situació viscuda, ara es valora si es bona idea que les residències
tinguin molta capacitat o és millor que siguin més petites i estiguin distribuïdes per
la ciutat.
- Que l’Ajuntament sigui comercialitzadora d’energia fotovoltaica i faciliti l’accés a
tota la ciutadania.
A la FAVT, li preocupa el tema de la participació, ja que es considera que no s’està cumplint
el procés de participació, no s’està complint el Pla de Mobilitat ni la Llei d’Accessibilitat
Universal, hi ha problemes d’incompliment de lleis.
IVE. El representant de l’IVE, comenten les seves preocupacions:
-Medi Ambient: les conseqüències de la crisis climàtica
-Economia: la situació econòmica agreujada amb la crisis del COVID
-Mobilitat: manca de serveis als barris, compatibilitat entre vianants i terrasses de
bar, manca de suficients espais peatonals els cap de setmana, autobús gratuït a
l’Hospital que no té la freqüència necessària, el transport públic genera molta
contaminació.
-Neteja: estancament en la neteja per manca de servei i per incivisme.
Creuen que cal reclamar polítiques de reestructuració i d’atenció al ciutadà.
El Pacte de Ciutat de l’Ajuntament, és important i cal definir les línies de treball entre tots
d’una forma homogènia e integradora per tal de revertir la situació.
Es comenta que dissabte hi ha previst una Manifestació Unitària per la Sanitat i les
Residències Públiques. IVE participará per demanar polítiques d’integrament, promocionar
la vida i el moviment, dinamitzant les activitats.

3. Preparació reunió el 25 de juny, amb el Regidor Isaac Albert

Es posa a debat les propostes per tractar a la reunió amb el Regidor Isaac Albert,
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es proposa fer un llistat amb les prioritats i passar-ho per email per tal de valorar. Es
remarca la necessitat de fer sentir la veu de la FAVT d’una forma clara, sèria i ferme.
Es proposa fer servir el TRELLO per avocar les idees i poder prendre un acord.
Es vol fer un redactat per definir allò que es vol exposar.
Es concreta fer concreció de propostes.
4. Informació reunió amb el Regidor Noel Duque i Eva Magaña

Es comenta la reunió que es va tenir amb el Regidor Noel Duque per parlar de la
sostenibilitat de la FAVT. Davant la proposta de Conveni amb l’Ajuntament, no va haver-hi
acord entre el Regidor i la Tècnica, però sí que es va acordar que la tècnica ajudaria a
encaixar el tema de subvencions per salvaguardar l’estabilitat econòmica de la FAVT, i es
reunirá amb la FAVT a partir de setembre.
Amb la situació de la Pandèmia, es va demanar a les entitats ajustar les peticions de
subvenció, però hi ha previst que això ho decideixi cada entitat segons la seva situació.
La Presidenta proposa fer una reunió per parlar únicament de com preparar la propera
subvenció.
Es concreta fer una reunió per tractar només el tema de la subvenció.
5. Revisió requisits per ser una Entitat d’Utilitat Pública
Es fa lectura dels requisits per que una entitat es consideri d’utilitat pública:
1. La finalidad de la asociación debe promover el interés general.
2. Las actividades y los servicios de la asociación no tienen que estar restringidos,
exclusivamente, a beneficiar a las personas asociadas, sino que deberán estar abiertas
a cualquier otra persona que reúna las condiciones y los caracteres exigidos para la
índole de los fines de la asociación.
3. Las retribuciones de los miembros de órganos de representación no tienen que estar a
cargo de fondos y subvenciones públicas.
4. Los recursos personales y materiales y su organización deben ser los adecuados para
garantizar el cumplimiento de las finalidades de la asociación.
5. La asociación tiene que estar constituida, inscrita y en funcionamiento, como mínimo,
durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
6. La junta directiva actual tiene que estar inscrita en el Registro de asociaciones.
7. La presentación de las cuentas anuales debe ajustarse al Plan General de Contabilidad.
Es considera molt important aconseguir que la Federació pugui ser considerada per la
Generalitat, d’utilitat pública, pel que es treballarà en aquest sentit.
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Es concreta treballar per aconseguir que la Federació sigui oficialment una
Entitat d’Utilitat Pública.

4. Concretar reunió amb Associació Autònomos Egarenses
Els membres representants de l’Associació Autònomos Egarenses han manifestat que
volen reunirse amb la FAVT de forma presencial, pel que han donat dues opcions: el local
del que disposa el President al barri de Sant Pere Nord o al local de l’A. V. de les Arenes.
Es decideix fer-ho al local del Barri de Sant Pere Nord. Quedarà fixar dia i hora.

Es concreta reunirse al local del Barri de Sant Pere Nord.

5. Preparació reunió amb l’Alcalde
Els temes que es tractaran amb l’Alcalde aniran en la mateixa línia que els que es
tractaran amb el Regidor Isaac Albert. Es demanarà el reconeixement a les entitats veïnals.

6. TRELLO. Propostes

Es demana la utilització del TRELLO, per avocar les idees i arribar a una reflexió i una
definició clara dels objectius de la FAVT per tal de poder manifestar als medis socials les
idees amb claredat.

7. Precs i Preguntes
Comissió d’Accessibilitat
La reunió de la Comissió d’ Accessibilitat del 19 de juny, s’ha valorat molt positivament, ja
que es va veure voluntat en trobar metodologies més efectives, i les propostes presentades
per Prou Barreres es van aprovar. Es va reforçar el Pacte per l’accessibilitat amb protocols i
mesures per donar compliment a l’accessibilitat universal.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20.25 hores del dia
23/06/2020 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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