
 

 

 

 

Assemblea General de la FAVIBC any 2022 

Data: Dissabte 9 d’abril del 2022 

Primera convocatòria: 10:30h 

Segona convocatòria: 11h 

Lloc: Local Comunitari de la FAVIBC 

 

C/ Brasil 10-12, Sabadell 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Aprovació de l’acta de l’Assemblea 2021 

 

Situació actual de la Federació 

 

Resultats Comptables 

• Pressupost 2022 

• Comptes 2021 

Memòria Activitats 2021. 

Proposta activitats 2022 

Altres temes 

• Reunió amb la Directora de la DGACC. 

• Proposta de visita als barris de la FAVIBC per part de la Consellera del Departament de 

Drets Socials. 

• Ús de les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook) 

 

Precs i preguntes 



Inici de l’Assemblea: 

 

El President, el Sr. Albert Arnau, dòna la benvinguda a les entitats assistents. S’explica i s’informa 

de que es començarà per al lectura de l’acte de l’assemblea de l’any anterior. També es comenta 

que tota la documentació entregada als assistent es troba a la pàgina web, complint amb la llei de 

transparència. També es comenta que es va informar de l’assemblea per e-mail i per la pàgina 

web a les entitats federades. Un cop informats tothom es passa a iniciar l’assemblea. Es comenta 

l’ordre del dia.   

 

Aprovació de l’acta de l’Assemblea 2021 

 

El Sr. Enrique Nieto, secretari de la FAVIBC, llegeix l’acta de l’Assemblea de l’any 2021. S’aprova. 

 

Situació actual de la Federació 

 

Resultats comptables 

 

El Sr. Enrique Nieto, passa el torn de paraula al Sr. Francisco Álvarez, tresorer de la Federació, que 

passarà a explicar la situació financera de l’entitat. 

 

Es presenten els comptes de l’any 2021. En aquest punt, el Sr. Francisco Álvarez, vol fer un apunt 

important. Expressa les dificultats que ha passat la Federació per poder cobrar les subvencions 

atorgades. S’han pagat, però tard. Al mateix temps, destaca que no només ho ha passat 

malament la Federació. Les AV també estan passant moltes dificultats per recuperar-se de les 

problemàtiques financeres que van passar al 2020. Aquest fet, ha provocat que moltes AV hagin 

pagat tard la seva quota de federats i en pitjor dels casos, no han pagat.  

En l’apartat d’ingressos, la FAVIBC s’ ha presentat a les següents subvencions: 

 De la Generalitat de Catalunya les subvencions provinents de la COSPE i l’IRPF 

Ha signat els següents convenis: 

 Amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  

 Amb la Diputació de Barcelona 

Licitacions: 

 Gestió de 28 punts Òmnia. 

 

 

 

 



En l’aspecte del pressupost de l’any 2022, el Sr. Francisco Álvarez explica que la FAVIBC, a 

sol·licitat les subvencions del IRPF, de les línies de famílies en risc d’exclusió social i voluntariat i 

que és manté la subvenció la COSPE de l’any 2022. En l’apartat dels convenis, la FAVIBC segueix 

mantenint el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Tot i 

així, encara no hi ha resolució provisional del IRPF ni s’ha cobrat la subvenció de la COSPE.  

 

A nivell econòmic per la FAVIBC, ha estat un any molt complicat. Des de Madrid, es van haver de 

retornar els diners de la subvenció del IRPF de l’any 2016. Aquest tràmit, iniciat ja fa anys, 

finalment ha estat resolt amb el pagament i el retorn de la subvenció, més el càrrecs 

corresponents al 2021. Això ha suposat un cop molt fort a la situació financera de la FAVIBC, 

provocant tensions a la tresoreria. La previsió per aquest 2022, segueix sent complexa. Aquest fet 

implica una incertesa i una inseguretat, però es calcula que es podrà fer front als pagaments, amb 

dificultats. 

Com a gran càrrega econòmica per l’entitat, segueix estant la Masia. En aquest 2021, i degut a la 

pandèmia, la seva possible venta ha estat aturada, tot i que s’han fet gestions per procurar 

despendre’s d’ella, però sent una tasca complexa. En aquest 2022, es procurarà seguir buscant 

persones interessades en comprar-la. També es planteja la possibilitat de llogar-la, per poder 

reduir així la quota del pagament del crèdit. 

Es validen els comptes de l’any 2020 i el pressupost del 2021. 

El Sr. Francisco Álvarez, cedeix el seu torn de paraula al Sr. Albert Arnau, president de la FAVIBC 

 

Memòria Activitats 2021. Proposta activitats 2022 

 

El Sr. Albert Arnau, passa a explicar la memòria d’activitats de l’any 2021, desenvolupada per la 

FAVIBC. Informa que la memòria i el pla d’actuacions, estan penjades a la web de la federació 

perquè tothom tingui accés.  

En aquest 2021, la FAVIBC ha continuat desenvolupant la tasca de donar suport, formació i 

assessorament als seus federats, així com el desenvolupament d’actuacions sociocomunitàries als 

barris d’habitatge social de Catalunya on ha tingut presència per mitjà dels seus i seves tècniques 

territorials. En aquest 2021, s’han pogut fer més activitats al aire lliure, podent recuperar molt del 

contacte perdut amb els veïns i veïnes. Les activitats que millor han funcionat han estat les 

relacionades amb les noves tecnologies. S’ha pogut detectar que la gent tenia moltes de ganes de 

fer coses i retrobar-se. Tot i així, a finals del 2021, va haver-hi un canvi de guió degut a l’augment 

dels contagis, fet que va implicar l’anul·lació de la trobada SEFORA. En termes generals, la 

valoració es positiva, tot i que s’ha detectat que hi ha molta feina a fer i que l’impacte de la Covid 

ha estat molt més gran del que es pensava. 

 



 

En l’apartat de Proposta d’activitats pel 2022, la FAVIBC segueix apostant per activitats i projectes 

compromesos amb les persones i comptant amb la col·laboració de les entitats veïnals i el suport 

de l’administració pública. Es continuarà amb el suport a les entitats veïnals, així com la recerca 

de recursos per els i les reunions amb les administracions públiques per fer-los veure la situació 

real i urgent d’ajuda que tenen els barris federats. No només amb bones paraules s’arreglen les 

coses. Es necessiten accions, polítiques socials i diners, que no arriben o quan arriben, arriben 

tard. En aquest 2022, i veient que la situació segueix sent preocupant, la FAVIBC continuarà 

desenvolupant activitats sociocomunitàries als barris d’habitatge social i també vol iniciar un nou 

projecte. Aquest projecte, anomenat “La FAVIBC ajuda”, té com objectiu donar un recolzament a 

les persones majors de 55 anys, i poder mitigar l’impacte de la pandèmia i resoldre deficiències 

socials detectades en aquest col·lectiu. La proposta, vol oferir un servei personalitzat, proper i 

humà, ajudant a fer tràmits telemàtics o detectar deficiències, ja sigui a nivell personal o 

estructural en els blocs, però allunyat del concepte de formació i més orientat a nivell assistencial 

i d’acompanyament. El projecte, va ser presentat a la Consellera de Drets Socials i la Directora de 

la DGACC. Està plantejat a portar a terme a 16 barris i poder comptar amb un equip tècnic i un 

coordinador/a per portar-lo a terme, comptant amb el suport de les AV. 

La Trobada SEFORA, que va ser anul·lada, està programada pel mes de juliol. 

Es valida la memòria i la proposta d’actuacions. 

 

Altres temes 

 En el mes de març, es va mantenir una reunió amb la Directora de la DGACC, la Sra. Cesca 

Domènech, on es van parlar sobre les subvencions i la situació de les entitats veïnals. 

També es va parlar de la nova proposta d’actuació “La FAVIBC ajuda”. La resposta per 

part de la Directora va ser positiva i se’ns va comunicar que la valorarien, però sense 

arribar a cap tipus de compromís. 

 També es va començar a agendar les possibles visites als barris de la FAVIBC per part de la 

Consellera del Departament de Drets Socials, la Sra. Violant Cervera. Es va parlar de que 

mirarien l’agenda i realitzarien la proposta de les dates per les futures visites. 

 L’Espai Taller, porta funcionant fa ja 2 anys, donant servei al barri d’Arraona i també oferint 

suport als Punts Òmnia. En aquest 2022, ha desenvolupat una sèrie d’actuacions que han ajudat 

a acostar les noves tecnologies, així com l’apropament de maquinari específic, com  per exemple 

les impressores 3D, les ulleres de realitat augmentada o la robòtica educativa.  

 La FAVIBC, ha continuat la seva tasca de promoció de les ús de les xarxes socials (Twitter, 

Instagram, Facebook), per explicar les actuacions desenvolupades, així com per mostrar la feina 

realitzada per les AV federades en els seus barris, facilitant poder arribar a més gent i poder 

explicar la seva tasca. 



Precs i preguntes 

Sense res més a dir, es tanca la reunió de la Junta de la FAVIBC 

Sabadell, 9 d’abril del 2022 

Albert Arnau Pacheco, president Enrique Nieto Peñas, secretari 


