ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVIBC 2019
Lloc: Local Social de l’AVV de Pomar
Data: 13 d’abril del 2019.
Hora inici: 10:10h

Inici de l’Assemblea:
El President, el Sr. Albert Arnau, dóna la benvinguda a les entitats assistents.
El secretari de la FAVIBC, el Sr. Antonio Cazorla llegeix l’acta de l’assemblea de l’any anterior. S’aprova per
majoria.
Desenvolupament de l’assemblea:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

S’informa del canvi de seu social, en concret al barri d’Arraona del municipi de Sabadell.
Es passa la memòria del 2018, on s’expliquen quines han estat les accions desenvolupades a nivell
federatiu en els territoris d’actuació, així com els actes extraordinaris, com la Jornada SEFORA o
el concurs de Micro-relats.
S’aprova la memòria del 2018
Es presenten els comptes del 2018.
En aquest punt, s’explica que s’ha realitzat una auditoria, per poder conèixer quina és la “salut
financera” de la Federació. Amb aquesta auditoria, han sorgit unes conclusions:
La venta dels locals, ha permès revertir part d’aquest diners en préstecs que es van demanar en
anys anteriors, així com poder amortitzar algunes pòlisses.
La Masia, continua sent un obstacle financer molt seriós, fet que dificulta el poder tenir una
economia potent. S’estan buscant solucions i la Masia, s’ha posat a la venta per poder eliminar
aquest deute.
Es demana a aquelles entitats veïnals que encara no hagin pagat la quota federativa, ho facin quan
abans millor.
També que la FAVIBC, té a la disposició del seus socis el Llibre major, on poden consultar els
comptes de l’entitat
S’aprova el pressupost del 2018.
Es passa a presentar el Pla d’actuació de l’any 2019 i el seu pressupost.
En el Pla d’actuació, s’explica que es continuaran amb els projectes de l’any 2018. Es destaca
especialment que hi haurà una nova Licitació dels Òmnia, que és vol continuar reforçant el treball
que es fa per mitjà del SEFORA en la lluita contra la violència de gènere i que vol aconseguir una
societat més justa i equitativa i també de la importància de conscienciar als propietaris en la
realització de la ITE.
També es comunica que aquest any 2019, s’organitzaran una sèrie d’actes extraordinaris per la
celebració del 30 Aniversari: La III edició del Concurs de Relats breus amb la dona com a
protagonista, el Concurs de dibuix i còmic orientat a infants i joves i el Concurs de micrometatges:
El meu barri, obert a tothom. Tots ells tenen com a destinataris a la població dels barris
d’habitatge social.
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▪
▪
▪

▪

Es vol continuar amb el treball iniciat l’any anterior d’apropar-se més a les entitats veïnals, per
saber i conèixer millor la seva situació.
S’iniciarà la Campanya “ Gent voluntària, Gent del barri” amb la clara vocació d’aconseguir
revitalitzar a les AAVV.
També es comenta que hi ha la clara intenció de treballar colze a colze amb les altres entitats
socials presents als barris d’habitatge social per aconseguir una millor actuació comunitària que
beneficiï a tothom.
Es valida el pressupost i el Pla d’actuació per l’any 2019.

Aportacions de les entitats.
Estat dels blocs:
L’AVV de Centcelles, explica que en els seus blocs, hi ha esquerdes. Aquesta situació ha estat informada a
la Generalitat i encara no han rebut resposta. S’intentarà posar-se en contacte amb la persona referent i
saber com està el tema.
Alteres informacions:
▪
▪

S’informa de que la Generalitat ha aprovat una línia de financiació per les CCPP per poder
rehabilitar els edificis.
S’informa que es modificarà els estatuts de la FAVIBC, per actualitzar-los i adaptar-los a les noves
lleis establertes des de l’Administració.

Sense res més a tractar, es finalitza l’assemblea general de la FAVIBC.

President

Secretari

Albert Arnau Pacheco

Antonio Cazorla López

Badalona, 13 d’abril del 2019.
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