Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma telemàtica
7 de juliol del 2020 comença la reunió a les 16:03 hores en primera convocatòria.

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

Esther Nosàs

A V Ca n’ Aurell

Si

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

No

Delegació
vot

Si

No
Si

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes 3 de març i 23 de juny i vistiplau de les actes resum
Es demana una petita esmena a l’acta del 3 de març i queda aprovada, l’acta del 23
de juny queda aprovada sense més i es dona el visitiplau a les actes resum.

2. Informació Reunió amb el Regidor Isaac Albert
A la reunió es van exposar les propostes que està treballant la FAVT.
Sobre la reunió que va tenir el Partit d’Esquerres amb la Plataforma de Sanitat, es va veure
per part dels polítics, una actitud reivindicativa amb el tema de Mútua, on es manifestava la
necessitat de presionar a Mútua, per obtenir resultats més efectius en tota la problemàtica
que s’està patint.
La Generalitat i l’Ajuntament estan mantenint reunions per tal de millorar la situació.
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3. Informació reunió amb l’Alcalde
A la reunió amb l’Alcalde, es va fer lectura d’un comunicat amb les propostes de la FAVT,
on s’expressava la necessitat de millora en diferents àmbits: sanitat, residències i
dependència, transport urbà, e-commerce local, energia, residus, desigualtat i democràcia.
Per part d’Alcalde i els Regidors (Noel Duque i Núria Marín), en general, es va veure bona
predisposició en els temes tractats i especialment en el tema de la construcció de
residències.
Es reivindica la necessitat de seguir amb els plantejaments propis de la FAVT, sempre
mantenint una bona relació amb el govern.
La FAVT va deixar clar el seu esperit crític però alhora constructiu, per tal de millorar les
diferents situacions socials i defendre un sistema participatiu i democràtic.
4. Preparació Convocatòria Consell Gestor

Es comenta que es convocarà el Consell Gestor pel proper 28 de juliol. A la
convocatòira s’haurà de fer menció de la situació actual de la Junta, en que hi ha hagut
baixes i que degut a la excepcionalitat de la situació i a l’oferiment de dos representants de
dos AA. VV. federades, s’ha decidit comptar amb el seu ajut, donat que aquestes persones
tenen interès en formar part de la Junta.
Es convidarà al Consell Gestor a les AA. VV. de les Martines i de Sant Pere, les quals van
presentar la documentació per poder-se federar.
L’ordre del dia serà el següent:
1)

Aprovació de l'Acta anterior (24 de setembre de 2019)

2)

Aprovació de la Federació de les AA.VV. Sant Pere i Les Martines

3)

Valoració Renovació de Junta

4)

Proposta Calendari Assemblea General Ordinària de la FAVT i Eleccions.
-Convocatòria Eleccions i creació de Comitè de Candidatures: 3 de setembre
-Fi de presentació de Candidatures: 18 de setembre
-Convocatòria Assemblea: 18 de setembre
-Assemblea: dissabte, 3 d’octubre

5)

Aprovar i ratificar l’ordre del dia de l’Assemblea General

6)

Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés

7)

Precs i Preguntes

Es concreta enviar un recordatori de pagament a totes les AAVV en la
convocatòria del Consell Gestor.
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5. Definir Ordre del dia de l’Assemblea General i calendari eleccions

Es fa indispensable poder comptar amb totes les AAVV, incloses les no federades, pel
que cal prendre contacte i reactivar les relacions amb elles.
Es proposa passar la informació a totes les AAVV federades i no federades e instar a que
vulguin formar part de la nova Junta.
Es proposa fer un escrit explicant perquè és bo estar federat per enviar a les AAVV i posar un
enllaç al Facebook de la FAVT.
També cal reprendre el calendari de reunions amb les AAVV i valorar aquesta tasca com a
enriquidora de les relacions en el món veïnal i es recorda que els veïns/es federats/des poden
participar en els Grups de Treball encara que no formin part de la Junta.
Es proposa fer una campanya a les xarxes socials per convidar a les AAVV no federades a
sumar-se a la Federació.
El Calendari d’Eleccions s’ha parlat al punt anterior.
6. TRELLO. Propostes

Es proposa preparar les propostes ple Pla de Treball en la Plataforma del TRELLO.
7.

Precs i Preguntes

Reunions sobre Mobilitat
S’informa que l’Ajuntament va fer una reunió amb Biter i Decatlhon sobre mobilitat, i el
Vicepresident expressa la seva disconformitat per no haver-se fet la reunió des de Mobilitat
que és on correspon prendre decisions.
Reunió Consell d’Entitats
Hi ha prevista una reunió en dia d’avui pel Consell d’Entitats per preparar la Roda de
Premsa davant de l’Ajuntament. La FAVT participarà en aquest acte ja que dona el seu
recolzament.
Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 17:31 hores del dia
07/07/2020 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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