Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. en funcions, realitzada de forma telemàtica,
el 27 d’Octubre del 2020 comença la reunió a les 18:05 hores

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

J. Luis Charles

Font de l’Espardenyera

Si

Diego López

A V Can Palet de Vista Alegre

Si

Delegació
vot

Si

Si

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 13 d’octubre i vistiplau de les actes resum
L’ acta queda aprovada sense més.

2. Preparació reunió del Consell Gestor

La Presidenta indica que cal organitzar la reunió del Consell Gestor i mirar de que
totes les AAVV que volguin assistir, puguin conectarse sense problema a la reunió.
Es fa un repàs de l’ordre del dia:
Sobre el punt 1 es comenta que calen unes rectificacions a l’acta, però es faran al
Consell Gestor.
El punt 2 sobre la situació de l’AV de Barri Universitari - Cementiri Vell, es posa a
debat.
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La Presidenta explica la situació en que es troba l’AV i manifesta que seria bo
l’assistència dels representants de l’AV al Consell perque exposin la situació.
D’altra banda, s’expressa que hi ha altres AAVV amb quotes pendents i que per tant,
haurien de tenir el mateix tracte que la de Barri Universitari – Cementiri Vell.
S’informa que fins ara, no s’ha donat de baixa a cap associació per impagament de
quotes.
El tresorer exposa que les AAVV que no estiguin al corrent s’han de donar de baixa i si
volen tornar, han de tornar a presentar la documentació necessària.
Es demana comunicar a l’AV del Barri Universitari – Cementiri Vell que es donin de
baixa i en un temps que es tornin a donar d’alta.
Finalment, es decideix treure aquest tema del punt 2 de l’ordre del dia.
Es concreta treure el tema de l’AV Barri Universitari – Cementiri Vell del punt 2,
ja que no es tractarà a la reunió. Es demanarà a l’entitat que es donin de baixa i més
endavant si ho desitjen, es tornin a donar d’alta presentant tota la documentació per
federar-se.

El punt 3 sobre impagament de les quotes. La Presidenta diu que totes les AAVV
federades amb impagament de quotes no poden votar ni presentar-se a cap candidatura.
Serà el Tresorer qui exposi aquest punt. D’altra banda, la votació es farà a mà
alçada al Consell Gestor.
El punt 4 sobre la valoració del Procés Assembleari i renovació de Junta.
La Presidenta indica que serà el Consell Gestor qui haurà de decidir sobre la situació
de l’actual Junta fins que arribi l’Assemblea, si cal reforçar-la o fer-ho d’un altre manera.
Es comentar que els punts 4, 5 i 6, estàn molt relacionats i que potser s’haurien
d’unificar. Es posa a debat aquesta qüestió, i s’explica que ès important seguir un ordre
en els temes.
Finalment, s’acorda unificar els punts, però mantenint l’ordre en l’explicació dels temes
per tal de fer una valoració adequada.
La Presidenta exposa que farà una introducció de com ha estat el procés electoral i
després donarà la paraula als representants de cada candidatura perque expressin la
seva visió.
Sobre el punt 6, valoració del període de transició de la Junta, s’informa que es va
posar per petició de l’AV de la Maurina, i des de la Junta es vol saber l’opinió del Consell
Gestor, sobre aquesta situació.
Es posa a debat la situació de si la Junta està en funcions o no i es manifesta que no
es considera que la Junta estigui en funcions o com gestora.

Es concreta unificar els punts 4, 5 i 6 mantenint l’ordre d’exposició dels temes.
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El punt 7 sobre la proposta de calendari electoral i el punt 8 sobre la forma de fer
l’Assemblea. Es decideix cambiar l’ordre d’aquests punts per tal de decidir primer si
l’Assemblea es fa de forma presèncial o telemàtica.
Es sugereix que per votar es vagin nombrant les AAVV i comuniquin el seu vot.
D’una banda, es remarca la importància de garantir que tothom es pugui conectar
telemàticament i demanar consentiment a totes les AAVV per fer-ho per aquesta via. Es
demana que la FAVT posi els medis per aconseguir aquesta fita i s’adapti a la situació.
Es manifesta que donada la situació crìtica en que vivim, les solucions adoptades per
la Junta han de ser respectades.
D’altra banda, es considera que la millor opció és la presencial donada la importància
en decidir els membres de la nova Junta.
Es posa a debat si poden venir més d’un representant de cada AV al Consell Gestor,
encara que el vot és únic per associació. El fet de que hi hagi més d’una persona per AV,
pot influir en la presència de problemes tècnics en la reunió telemàtica del Consell. D’altra
banda es diu que el més important és l’assistència de totes les AAVV encara que sigui
amb un membre que no varis membres de la mateixa entitat.

Es concreta unificar els punts 7 i 8 invertint l’ordre del contingut.

3. Informació reunió Consell Municipal de Serveis Socials

La Presidenta explica la darrera reunió del Consell en que es va informar sobre la
situació actual, dient que s’ha duplicat el servei d’assistència i el nombre de beneficiaris
del Rebost. Les beques del menjador s’han bescanviat per targetes moneder i s’han
tingut de reforçar les ajudes en manutenció.
En canvi, el servei del SAD s’ha vist reduït, segurament per la por dels demandants a
ser contagiats pel COVID.
Hi ha hagut iniciatives per dur el aliment a domicili a persones grans.
Prou Barreres ha fet una proposta per que es faci una remesa de compra de
mascaretes, perque les entitats com per exemple, ALEI que treballa en un entorn de
drogues i problemes mentals, puguin comprar mascaretes de qualitat i homologades, ja
que són, especialment, aquelles que necessiten més garanties.
Es va expressar preocupació per la bretxa digital per part de l’Estat, que causa que la
gent no rebi les ajudes. L’equip de govern està preparant un suport administratiu de
consulta per al ciutadà.
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4. Informació reunió CONFAVC i Questionari CONFAVC

El Vicepresident explica el nou sistema de participació de forma telemàtica, que
consisteix en un mètode on s’utilitzen unes enganxines digitals que donen la possibilitat
d’opinar en els temes tractats.
Havia participants que tenien més dificultats que altres en entendre el procés i la seva
aplicació, pel que es considera necessari que es faci el possible perque tots els
participants pugin aprendre bé i puguin participar d’una forma activa i efectiva.
Sobre el Questionari que ha passat la CONFAVC, es decideix que la Presidenta
l’omplirà i es valorarà en la següent reunió.

Es concreta omplir el questionari i valorar en la propera reunió.

5. Roda de Premsa sobre Sanitat

S’informa sobre la Roda de Premsa per la Defensa i Millora de les condicions d’atenció
sanitària, convocada pels Comités d’empresa de Mútua de Terrassa, CST (Consorci de
Terrassa), CST(Hospital de Sant Llatzer) i PDSPT/Marea Blanca de Terrassa, amb el suport
d’entitats com la FAVT i el Consell d’Entitats.
L’objectiu, reivindicar millores econòmiques, assistencials i socials, que han estat
expressades en un manifest.
Es va fer menció de la situació precària dels metges i sanitaris en general tan a nivell
de sous com de treball.
Es considera la necessitat de que l’Ajuntament tingui un compromís amb la Generalitat
per aportar solucions.
Des de la Junta, es valora molt positivament que s’hagi fet de forma unitària i també la
tasca de la Plataforma.

Es proposa fer una pancarta de la FAVT amb un lema sobre Sanitat.

Es concreta pensar un lema per fer una pancarta de la FAVT sobre sanitat.

6. Articles de Malarrassa

La Presidenta informa que cada 25 de mes, s’ha de presentar l’article de la FAVT a
Malarrassa. Convida als membres de la Junta a presentar articles i recorda que totes les
AAVV federades poden participar en aquesta activitat.
L’article de la proxima publicació tractarà de la importància de la FAVT en l’actualitat,
per tal que sigui valorada com a tal.
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7. Resposta Ajuntament sobrte la petició d’una Taula per tractar el tema de les
Antenes i la Tecnologia 5G

La Presidenta informa que va parlar amb la Tècnica de Medi Ambient i Sostenibilitat,
sobre la instància demanada a l’Ajuntament en que es solicitava una Taula per tractar el
tema de les antenes i la tecnologia 5G. La resposta va ser que aquest tema és competència
de la Generalitat i que no consideraven necessària la formació d’una Taula.
Des de la Junta, es considera que cal continuar lluitant per evitar aquest tipus de
contaminació i qualsevol altre, ja que posa en risc la salut dels ciutadans. Cal demanar en
quins nivells de potència estan treballant amb el 5G i demanar que s’ajustin al mínim legal
de la normativa, ja que disposa d’un marge ampli.
Es proposa sol·licitar a l’Ajuntament quines són les seves competències en aquests
temes i en el seu defecte, preguntar a la Generalitat.

Es concreta fer una instància al departament de Medi Ambient i a l’Alcalde, per
demanar més dades sobre aquest tema.

8. Proposta data de reunió amb OAT, pel 29 d’octubre a les 18h

Es valora la proposta de data per la reunió amb OAT i donat que J.L.Charles no li va
bé i està molt interessat en assistir, es proposa un altre data, el 3 de novembre a la mateixa
hora. Es demana fer un altre reunió amb OAT després del Consell Gestor i sembla bé.

Es concreta canviar la data al 3 de novembre i preparar una altre reunió amb OAT
després del Consell Gestor.

9. Candidat a Vicepresidència en Consell de Seguretat

El Vicepresident comenta que la FAVT sempre ha manifestat la importància d’ocupar
el càrrec de Vicepresidència en les Comissions per tal de fer sentir la veu que reivindica allò
que ningú diu.
S’ha de comunicar la candidatura abans del 2 de novembre.
S’aprova presentar la candidatura de Joan Vila a la Vicepresidència del Consell de
Seguretat.

Es concreta presentar la candidatura de Joan Vila a la Vicepresidencia del Consell de
Seguretat.
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10. Precs i Preguntes

Projecte de Futur de Ca n’Anglada
S’informa que es tractarà el tema del Projecte Futur de Ca n’Anglada al pròxim Ple
Municipal.
Consell d’Entitats
El Consell d’Entitats ha demanat a la FAVT cobertura per la seva seu i domicili. Des de la
Junta es valora la possibilitat sempre i quan no impliqui dependencia de la FAVT o
responsabilitat.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21:00 hores del dia
27/10/2020 i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva
celebració.

Dolors Lledó Alcalà

Josep Antoni Sánchez de Haro

Presidenta en funcions

Secretari en funcions
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