Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada a la seu, Plaça del Tint, 4
(Casal Cívic Ca N'Aurell), el 21 de Juliol del 2020 comença la reunió a les 18:07 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

No

Si

Vocal Relacions AA.VV.

Alfonso Echávez

Ca n' Anglada

No

Si

Vocal

Gregorio Ramírez

La Cogullada

Si

Vocal

Jaume Alcañiz

Gibraltar - Lluís Companys

No

J. Luis Charles

Font de l’Espardenyera

Si

Esther Nosàs

A V Ca n’ Aurell

Si

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

No

Delegació
vot

No

Si

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 7 de juliol i vistiplau de l’acta resum
L’acta queda aprovada sense més i es dona el vistiplau a l’acta resum.

2. Definir l’ordre del dia de l’Assemblea General

Davant la següent proposta:
1. Paraules de Benvinguda de la Presidenta.
2. Comunicació de Baixes de AA.VV. i ratificació de les noves incorporacions
(Les Martines i Sant Pere).
3. Aprovació Acta Assemblea General Ordinària 6 d’abril de 2019
4. Presentació i Aprovació Memòria 2019.
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5. Presentació i Aprovació Balanç Econòmic 2019.
PAUSA
6) Presentació de les Candidatures i breu exposició del Pla de Treball 2020.
7) Elecció de Nova Junta Directiva.
8) Presentació i Aprovació de Pressupostos 2020.
9) Pronunciaments:
10) Torn obert de paraules.

Es decideix fer una Memòria resum de la Memòria Principal, per oferir el dia de
l’Assemblea als assistents, i en cas de que es demani, es facilitarà la Memòria complerta.
A l’Assemblea s’explicarà que el resutat positiu del balanç de comptes ha estat bàsicament,
a raò de que una de les treballadores va treballar 9 messos.
Es decideix posar el punt 8 de l’ordre del dia desprès del 5.
El punt 6 serà el punt 7 i dirà: “Presentació de les Candidatures i breu exposició de les
Propostes del Pla de Treball de cada Candidatura amb breu torn de preguntes.
Es proposa el següent horari: de 10,45 a 13,45h.
Es proposa convidar a l’Alcalde per l’Obertura de l’Acte i a la Síndica de Greuges per la
cloenda.
Es concreta convidar a l’Alcalde per l’Obertura i a la Sindica per la Cloenda de
l’Assemblea General.

3. Propostes pel Pla de Treball 2020
Es valora el Pla de Treball que s’havia preparat abans de la situació del COVID i es
decideix presentar el mateix. La Junta Actual (amb les noves incorporacions) presentarà
aquest Pla de Treball a la propera reunió del Consell Gestor i més endavant, el dia de
l’Assemblea per a la renovació de Junta.
Es concreta presentar el Pla de Treball al Consell Gestor per la seva aprovació i
més endavant, es presentarà a l’Assemblea.
4. Preparació Consell Gestor

Es fa la lectura de l’ordre del dia de la propera reunió del Consell Gestor i es decideix
afegir un punt de l’ordre del dia per l’aprovació del Pla de Treball.
La presentació de l’ordre del dia de l’Assemblea s’exposarà de forma oral.
Sobre la valoració de la nova Junta, s’informa que es presentarà a eleccions la Junta actual
amb algunes baixes i noves incorporacions.
S’ha convidat a les AAVV a presentar-se per la nova Junta.
Es farà una explicació sobre la Proposta de la Coordinadora del Moviment Veïnal.

2

5. Canvi en calendari eleccions

S’informa de la rectificació del calendari de Convocatòria d’Assemblea i Eleccions:
-Convocatòria Assemblea i Eleccions i creació de Comitè de Candidatures: 3 de setembre
-Fi de presentació de Candidatures: 18 de setembre
-Assemblea: dissabte, 3 d’octubre

6. Concretar data de reunió amb la Tècnica de Prohabitatge

S’informa que Nerea Rosa, Tècnica d’Inserció Sociolaboral en l’Associació
Prohabitatge, ha demanat reunió amb la FAVT per explicar quines sòn les seves tasques i
d’alguna manera establir un treball en xarxa amb les diferents entitats del territori.
Es comenta que aquesta entitat ja ha mantingut reunió amb ALEI per temes d’inclusió.
L’Ajuntament té un compromís polític per establir la usabilitat d’uns terrenys a les
Cooperatives d’Habitatge.
S’ha acordat convidar-la a una reunió el dimarts, 8 de setembre a les 18h, a la reunió de
Junta.
Es concreta convidar a la Tècnica el dimarts, 8 de setembre a les 18h.

7. Incorporació de la Plataforma per la Maurina

S’informa que la Plataforma per la Maurina ha presentat la documentació per poder
federar-se. Com que l’A. V. de la Maurina està federada, se li va consultar la seva opinió
sobre la federació de la Plataforma. La resposta va ser que no tenien cap inconvenient en
que es federi la Plataforma.
Es debat sobre el recorregut i relacions d’aquestes entitats al seu barri.
Es considera que sempre s’ha d’intentar unificar esforços entre entitats de veïnals del mateix
barri. Es decideix convidar al representant de la Maurina al Consell Gestor per tal que exposi
la seva opinió.
La Junta donarà recolzament a l’entrada de la Plataforma, sempre i quan, l’Associació de la
Maurina estigui d’acord.
La resolució del Consell Gestor sobre l’entrada de la Plataforma es portarà a l’Assemblea
General.

Es concreta que la Junta dona recolzament a l’entrada de la Plataforma si hi ha
el consentiment de l’Associació de la Maurina.
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8. Valoració cartell “perquè federar-se per posar al Facebook

Es valora el cartell “Perquè federar-se” per fer divulgació a les xarxes socials i queda
aprovat.
Es concreta aprovar el cartell “Perqué Federar-se”.

9.

Precs i Preguntes

Consell Gestor
La Presidenta notifica que Pep de Malarrassa no podrà assistir al Consell Gestor, per tant,
es gravarà un audio i es faran unes fotos per passar-li juntament amb l’ordre del dia, per fer
un article al mes d’agost.
Membres de Junta
El vocal de Relacions, Alfonso Echavez i el seu suplent, han sortit de la seva associació, pel
que no poden seguir com a membres de la Junta FAVT. S’ha demanat a la seva A. V. si
volen presentar un altre representant, però de moment no ha arribat cap resposta.
J.Luís Charles
Es fa constar que J.L. Charles vol estar a la llista de correu de la Junta per seguir informat
de les tasques de la FAVT.
Reunió Observatori de l’Aigua de Terrassa
Per decisió municipal, s’ha desconvocat la participació en el Plenari de tots els membres de
l’Ajuntament de Terrassa, Regidoria, representants dels Grups Polítics municipals, i personal
tècnic. També s’ha modificat l’ordre del dia traient alguns punts.
De la reunió, cal destacar:
-S’ha presentat la nova web de l’Observatori,
-S’ha comunicat la dimissió de Juan Martínez com a President de l’OAT, fet que ha portat a
la creació d’un grup de treball (GTT) amb l’objectiu d’elaborar una proposta de treball, en
aquest temps de transició, que arribarà fins al setembre, en que es farà una convocatòria
per escollir el nou President/a.
-S’ha definit el marc per l’actuació dels representants de l’OAT al Consell d’Administració.
Hi ha hagut un malentés amb el càrrec de suplència de Charles, però ell ha manifestat que
segons es desenvolupi el procés de l’OAT, decidirà si en representació de la FAVT, vol ser
suplent o no al OAT, pel queda pendent la seva decisió.
Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 20:05 hores del dia
21/07/2020 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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