Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. en funcions, realitzada de forma telemàtica,
el 24 de novembre del 2020 comença la reunió a les 17:02 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

Ruth Hibernon

Torre Sana

Si

Delegació
vot

Si

Si

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del 27 d’octubre i vistiplau de l’acta resum
L’ acta queda aprovada sense més.

2. Declaracions a Hisenda. Model 347
Desde Secretaria s’informa que després de fer una formació sobre Obligacions Fiscals,
es veu que s’ha de presentar una declaració a Hisenda, es tracta del model 347. És una
declaració informativa que s’efectua quan s’ha superat en 3.000€, en concepte de compres,
vendes o subvencions durant l’any.
La Presidenta diu que cal demanar informació a la CONFAVC i a la Gestoría sobre
aquesta declaració.
El Secretari comenta que ho parlaran amb a la Cristina de l’Ajuntament, quan es
reuneixin amb ella.
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Es concreta consultar a la CONFAVC i a la Gestoria sobre la declaració del Model
347.
3. Informació jurídica sobre la petició de gravacions de les reunions

La Presidenta explica que es va consultar al servei jurídic de la CONFAVC sobre la
cessió de gravacions de les reunions de la FAVT.
Des de Secretaria, s’explica que la resposta va ser que sempre s’ha de comptar amb el
consentiment de tots els participants de la reunió, i que tot i aixì no és recomanable la cessió
de la gravació per les possibles conseqüències que en poden derivar d’un ús inadequat.
El Tresorer manifesta que no està d’acord en que es facin gravacions, sobre tot en cas de
que algun membre participant no doni el consentiment.
El Vicepresident explica que en altres reunions externes, s’ha demanat el consentiment a
tots els participants, per poder penjar la gravació a la web.
El representant de Can Palet de Vista Alegre, comenta que una gravació d’una reunió,
pot ser una eina de transparència de l’entitat, i que estaria bé penjar les gravacions de les
reunions de la FAVT a la seva web.
El Tresorer indica que els debats interns de la FAVT no han de ser públics, a menys que
es vulgui donar una imatge pública, i en aquest cas, caldria seguir uns protocols específics.
El Secretari recorda que la gravació que es va fer al Consell Gestor no va comptar amb el
permís dels participants, pel que no es podia fer cap cessió. També remarca la importància
de tenir en compte la imatge que es vol donar de la FAVT als socis.
4. Justificants de recordatori de pagament de quotes a Can Tusell

La Presidenta explica que a causa de que en l’anterior reunió del Consell Gestor, L’AV.
De Can Tusell va reclamar la manca d’atenció sobre els recordatoris de pagament de
quotes, s’ha demanat a secretaría que es faci una recerca de mails on es fa un recordatori
de pagament de quotes, en especial a l’AV de Can Tusell.
Es comparteix el document que recull còpia dels mails enviats per aquest motiu durant
els anys 2019 i 2020.
La representant de Torre Sana, indica que a la seva entitat han arribat els recordatoris de
pagament.
la Presidenta expressa que es seguirà amb el recordari de pagaments i respecte a la
situació de Can Tusell, es mirarà de contactar amb ells per intentar solucionar el pagament
de les quotes atrasades.
El Vicepresident recorda que anys enrere, Can Tusell va expresar que per problemes
econòmics greus, no podien pagar les quotes però que tenien interès en seguir federades.
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La representant de Torre Sana, demana arribar a un acord amb Can Tusell sobre les
quotes pendents i donarlis un temps. També demana que si es comprometen a pagar, s’els
deixi votar en l’Assemblea.
El Secretari fa lectura de l’article 33, apartat d), dels Estatuts, on s’especifica que per
poder votar s’han de pagar les quotes corresponents.
El Vicepresident comenta que això és igual a totes les entitats, és una norma general per
a tothom.
La Presidenta expressa que les normes s’han de respectar i que han de ser iguals per a
tots els socis, ja que altres AAVV també fan l’esforç per pagar i per tant no s’ha de crear
discriminació.
El Vocal, comenta que no es pot condonar el deute, però si es pot donar l’opció de
demanar a l’entitat un pla seriòs en que es comprometin a pagar dites quotes pendents, i
que siguin ells els que decideixin el pla.
El Secretari creu que cal contactar amb ells per tractar el tema.
Es concreta contactar amb Can Tusell per tractar el tema de les quotes pendents.

5. Informació reunió OAT

S’informa que es va mantenir una reunió amb OAT per parlar de la situació actual.
Es va demanar una reunió amb la Taula de l’Aigua per tractar situacions anteriors.
Es va parlar del recolzament de la FAVT a Joan Cano com a membre del Consell
d’Administració. Es comenta que Emili que és un dels membres del Consell i no té cap
inconvenient en que Joan Cano estigui al Consell. Al desembre hi ha la propera reunió d’
OAT i si no s’ha presentat cap candidat més, la vacant seria per Joan Cano.
La reunió amb la Taula de l’Aigua es posposarà per desprès de l’Assemblea de la FAVT.
6. Valoració Reunió Consell Gestor del 10 de novembre

La Presidenta fa una valoració del Consell Gestor i expressa que va tenir una participació
rècord de les AA.VV. federades. D’altra banda, creu que hi ha moltes coses a millorar, com
ser més concrets i no allargar la reunió amb reiteracions. També recorda que va haver
moments de tensió, però que van ser inevitables.
A la reunió del Consell, es va fer una lectura d’un mail del representant del Segle XX, que
va enviar a raó dels problemes técnics que va tenir, per poder fer el seguiment de la reunió.
Aquest escrit va crear tensions entre alguns participants, que fora de reunió van donar
resposta creant més respostes entre ells. S’ha expressat disgust per aquest fet. La
Presidenta diu que de vegades les persones expresen la seva opiniò de forma espontània i
es generen tensions, però que no havia intencions de generarles expressament.
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El Secretari comenta que la reunió del Consell es va allargar massa i que caldrà ser més
rigid amb els tempus, la propera vegada.
El representant de la Font de l’Espardenyera indica que cal propostes més clares i
concretes per part de tots.
7. Pròxim Consell Gestor i Assemblea

a) Fixar data Consell
b) Convidar a Les Martines i Sant Pere al proper Consell Gestor
c) Valorar data Assemblea i revisar ordre del dia
d) Definir ordre del dia Consell Gestor

La Presidenta explica que segons informació aportada per la CONFAVC, el plaç per fer
l’Assemblea del 2020 tindria la data límit del 7 de gener, però en el cas de la FAVT, creu que
es massa just per organitzar l’Assemblea i el calendari electoral.
El Secretari recorda que es va decidir fer l’Assemblea de forma presèncial, i que hi ha
molta incertesa sobre la possibilitat de quan es podrà fer, i que s’ha de buscar el moment
idoni.
a) Es proposa la data del proper Consell Gestor pel dimarts, 15 de desembre a les 18h.
Es concreta fixar la data del proper Consell Gestor pel dimarts, 15 de desembre.

b) Es posa a debat si les AAVV de Les Martines i Sant Pere, ja poden exercir el seu dret a
vot si assisteixen al proper Consell Gestor.
Per una banda, la seva entrada a la Federació va ser aprovada pel Consell Gestor, però
falta la seva ratificació en l’Assemblea.
Es contempla que podrien votar al Consell, si paguen la part proporcional de la quota
d’aquest any.
El representant de la Font de l’Espardenyera, creu que poden estar al Consell, amb veu,
però sende vot, ja que és l’Assemblea l’òrgan sobirà que ha de permetre aquesta opció.
El vocal, manifesta que el Consell té el poder per donar tots els drets, ja que és el propi
Consell qui aprova la federació de les entitats; i si paguen les quotes, poden assistir al
proper Consell i votar.
El Secretari creu que el dret a vot, l’han de tenir el dia de l’Assemblea i no abans.
El Tresorer reconeix que l’Assemblea té caràcter decisori sobre les aprovacions fetes al
Consell, però també remarca que als Estatuts no s’especifica aquest fet. Creu que si
paguen, tenen dret a votar en el proper Consell.
El Vicepresident expressa la necessitat de que s’indiqui per escrit en un Consell Gestor,
com es defineixen els drets en aquests casos, ja que ara no hi ha claredat en com s’ha de
gestionar la situació.
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El Secretari comenta que a l’Assemblea s’haurà de valorar com s’actua en cas de que
una AV. entri a meitat d’any, respecte el seu dret a vot.
Es concreta convidar a les AA. VV. de Les Martines i Sant Pere al Consell Gestor
amb dret a veu i no a vot.

c) El Secretari diu que cal anar treballant el tema de les candidatures i al gener fer un
altre Consell Gestor per valorar la data de l’Assemblea.
La Presidenta afegeix que és pot posar data i revisar més endavant la situació.
El vocal comenta que és arriscat posar data, però es pot fer l’Assemblea i deixar obert el
procés electoral. El Consell Gestor haurà de validar la proposta de Junta.
La representant de Torre Sana proposa fer l’Assemblea el 23 de gener.
El representant de la Font de l’Espardenyera proposa el 16 de gener.
La Presidenta creu que estaria bé el 23 o 30 de gener.
El Tresorer indica que cal gestionar amb calma la programació de data.
Es concreta que l’Assemblea es pot celebrar el 23 de gener.
8. Informació reunions Pacte Dasig, Rieres, Projecte Futur Ca n’Anglada i
Accessibilitat

Aquest punt no s’ha tractat.
9. Concretar data reunió amb Cristina

Queda pendent concretar reunió amb la Cristina.
10. Proposta lema per Pancarta de la FAVT sobre sanitat

Aquest punt no s’ha tractat.
11. Documentació presentada per AV. Sant Llorenç per federar-se

S’informa que l’AV. de Sant Llorenç ha presentar la documentació per federar-se, però
els falta un document, el del RMEAC.
S’els ha comunicat que falta aquest document perque tinguin coneixement i el puguin
enviar.
Es demana que s’els torni a recordar per tal de tenir la documentació completa per al
proper Consell Gestor.
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12. Revisar Fitxa CONFAVC

La Presidenta va omplir un formulari amb les mateixes preguntes que la fitxa.
Enviarà a Secretaría el formulari per contrastar la informació i en tot cas es consultarà a
la CONFAVC.
13. Precs i Preguntes

Acció 25N contra la violéncia masclista
El Tresorer demana que es faci difusió a totes les AA.VV. dels cartells que s’han fet per
l’acció contra la violéncia masclista, per tal que col·laborin exposant els cartells d’una forma
coordinada i conjunta al matí del 25 de novembre, dia de l’acció.
Petició d’informació sobre les Subvencions
El Secretari informa que les AA. VV. han demanat estar informats sobre qué ha fet
l’Ajuntament amb els diners de les Subvencions.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 19:00 hores del dia
24/11/2020 i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva
celebració.

Dolors Lledó Alcalà
Presidenta en funcions

Josep Antoni Sánchez de Haro
Secretari en funcions
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