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PLA DE TREBALL ANUAL 2021/2022 

Encara avui veiem com la pandèmia ens ha canviat a la societat en general i als barris en 

particular en la forma de fer i de treballar. Hem vist com hem hagut de tancar portes a les 

nostres associacions i les juntes han treballat sota mínims. Tot ha canviat des del 2019 i 

nosaltres com a federació també hem de canviar, perquè les necessitats del veïnatge no són 

les mateixes. Venen temps de reconstrucció i de lluites, més que mai. 

Aquest Pla de treball anual 2021/2022 necessàriament ha de tenir una altra visió i altres línies 

de treball, a part de les què ja de per si es porten a terme des de les moltes taules i espais de 

treball a les què anem i en les què hi som representats i a les què pensem que no hem de 

deixar d’estar, recordem algunes d’elles: 

 Medi ambient 

 Mobilitat i via Pública 

 Ciutadania i benestar social 

 Capacitats diverses i accessibilitat 

 Sanitat 

Altres (Pacte DASIG, consell municipal per la igualtat...) 

Ara més que mai hem de fer diagnosi, debat i definició del full de ruta i pla de treball de la 

FAVT  perquè sigui la línia d’actuació de la nova junta directiva, en moments de crisi en molts 

àmbits derivats dels efectes de la pandèmia. S’ha de sumar esforços i estratègies per assolir 

objectius compartits per millorar el dia a dia de la nostra ciutadania, fent un anàlisis de les 

necessitats i prioritats a curt i mig termini. 

Proposem debatre aquest Pla de treball en el Consell Gestor i posteriorment en Assemblea 

segons una diagnosi i anàlisis del present a la nostra ciutat, ha de ser-hi un Pla comú per a 

tothom, un Pla de Treball que, tot i la seva aprovació pel Consell Gestor, quedarà obert en 

previsió d’atendre de la manera més adequada una realitat que canvia i pot canviar de manera 

constant, i l’haurem d'adaptar de manera col·lectiva i participada si així ho considerem adient.  

Recordem que l’article 27, apartat g) dels Estatuts de la FAVT indica que la Junta Directiva ha 

de presentar el Pla de Treball Anual. És l’Assemblea o el Consell Gestor qui ha de poder 

debatre i decidir els Plans de Treball i en cap cas aquests poden estar associats i decidits per 

cap proposta de candidatura a Junta.  
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En base a aquestes normes, proposem com a Junta les següents línies d’actuació en aquest Pla 

de Treball: 

 

 Diagnosi de les principals problemàtiques que afecten en aquests moments a la 

ciutadania i que detectem en el dia a dia de l’acció de les diferents AAVV. definir 

prioritats d’actuació adaptades a la realitat derivada de la crisi sanitària i social. Es 

debatrà, s’esmenarà i s’aprovarà en Consell Gestor convocat per això. 

 

 Continuar pressionant a Generalitat i Administració local per l’accés i garantia dels 

recursos bàsics i vitals, com accés als subministraments bàsics, als serveis públics 

(aquest de qualitat), l’accés a l’habitatge digne per als sectors més vulnerables. Definir 

mecanismes per augmentar el nostre coneixement sobre l’acció municipal en diferents 

camps especialment sensibles en aquests moments i que ens permeti fer propostes de 

millora i exigir el compliment per part de l’administració dels seus compromisos. 

 

 Exigir a les administracions competents que destini els recursos tècnics i econòmics 

necessaris per combatre la pobresa energètica, garanteixi la suficiència alimentària i 

es garanteixi el dret a l’habitatge. Seguiment del funcionament i dimensionament dels 

serveis socials i aquells serveis municipals que intervenen directament en els temes 

relacionats amb l’emergència social. Seguiment de l’execució del Pla municipal 

d’Habitatge i seguiment exhaustiu del Consell municipal d'habitatge a on hi som 

representats. 

 

 Exigència d’un funcionament adequat dels serveis públics de sanitat per atendre les 

diferents patologies i reduir llistes d’espera en proves diagnòstiques e intervencions 

quirúrgiques i per garantir un correcte funcionament i accessibilitat a l’atenció 

primària.  

 

 Seguiment dels plans municipals de dinamització econòmica i generació d’ocupació. 

Posar èmfasi en garantir la convivència als barris i l’atenció a la diversitat, amb drets i 

deures per tothom, combatre falsos rumors i crispacions estèrils, i reclamant una 

seguretat de proximitat com una més de les moltes línies d’actuació a fer. 

 

 Definir línies d’actuació per garantir el seguiment del desplegament de temes bàsics, 

com: 
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 El Pla de Mobilitat local, la nova ordenança de mobilitat 

 

 El Pla d’Acció per a l’energia sostenible i els programes d’eficiència energètica  

 

 El Pla local de millora de Qualitat de l’Aire  

 

 El Pla local de prevenció, gestió i tractament de residus (avui dia tema de 

primer ordre i en el què s’està treballant especialment) 

 

 La millora del transport públic  

 

 Potenciar l’economia circular i el cooperativisme 

 

…i  també fer les aportacions, recomanacions i reclamacions que considerem 

imprescindibles des de moviment veïnal. 

 

 Plantejar a l’Ajuntament l’inici de la revisió de l'ordenació urbanística, l'anàlisi 

conjunt del grau de desenvolupament actual de la previsió urbanística planejada, i la 

definició d’un procés i calendari de revisió del POUM i de la normativa urbanística per 

tal d’avançar en la definició d’un model de ciutat sostenible adaptat a les noves 

realitats, posant en marxa aquest calendari a partir de l’any 2022. 

 

 La FAVT sol·licitarà la convocatòria de la Comissió d’Impuls i seguiment del 

Reglament Municipal de Participació per tal de fer una valoració conjunta del 

compliment actual del qual contempla al Reglament de Participació i acordar mesures 

efectives per garantir la participació real i la qualitat democràtica a Terrassa. 

 

 Proposar al govern municipal l’establiment d’una comissió bilateral que es reuneixi 

bimensualment per tal d’analitzar la situació d’emergència social i d’altres temes que 

es considerin necessaris abordar. L’ordre del dia i els temes concrets a abordar o 

aprofundir en aquestes reunions seran pactats prèviament entre la FAVT i 

l’Ajuntament. 

 

 Participació en l’elaboració de les properes ordenances fiscals municipals i en el 

proper pressupost municipal. Buscar i consensuar amb l’administració municipal 

fórmules per garantir una participació real i efectiva en els plans de xoc vigents i 

futurs, i en els diferents projectes estratègics de ciutat que siguin necessaris definir. 
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En clau interna i de gestió de la federació, es proposa: 

 

 Definir un seguit de mesures i actuacions prioritàries per tal de facilitar la participació 

de les AAVV i les seves juntes en la definició de les línies d’actuació de la FAVT, en la 

presa de decisions, en l’elaboració de continguts, en l’intercanvi d’informacions, en 

funcions de representació de la FAVT, en grups de treball específics... amb el doble 

objectiu d’augmentar el sentiment de pertinença de totes les AAVV federades i alhora 

augmentar l’operativitat, actuacions i incidència de la FAVT i reforçar el treball 

executiu de la Junta i l’operativitat del Consell Gestor en el seguiment i presa de 

decisions. 

 

 Garantir la celebració trimestral dels Consells Gestors, amb ordres dels dies 

consensuats i oberts a propostes de les AAVV, i que garanteixin debats sobre temes de 

transcendència i la validació de l’actuació de la Junta Directiva i el seguiment del Pla de 

Treball i marqui les prioritats pels següents mesos. Revisar i establir un pla de 

comunicació de la FAVT, adaptat a les noves necessitats i conjuntures, tant de 

comunicació interna com cap al conjunt de la ciutadania. 

 

 Revisió del sistema de quotes i estudi de l’augment d’aquestes, amb la idea d’ajudar a 

augmentar els ingressos de la federació. També, revisió i control de les quotes 

impagades i estricte compliment dels acords sobrevinguts entre la junta de la 

federació i les entitats deutores. 

 

 Revisió i adequació dels Estatuts i Règim intern (en el moment i temps que es 

decideixi) a les circumstàncies actuals, millorant I afegint els punts necessaris , 

exemple: adequar el dret de vot d’una entitat acabada de federar fins a no abans d’un 

any després de la mateixa federació, com a demostració del sentiment de pertinença 

que volem potenciar. 

 

En resum, moltes línies d’actuació i molt importants i que, evidentment, s`hauran de 

desenvolupar àmpliament, si així es decideix per part del Consell Gestor i Assemblea. 

 

Junta FAVT 
Terrassa, Juny 2021 


