
 
 

 
Carrer Ginebra 40, 08003 Barcelona | Tel 932687788 Fax 932687533 | www.favibc.org | NIF G-58815069 

 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVIBC 2017 

Lloc: Carrer Ginebra nº 40 

Data: 25 de Març del 2017. 

Hora inici: 11h 

 

Inici de l’Assemblea: 

El President, el Sr. Albert Arnau, dóna la benvinguda a les entitats assistents. 

El secretari, el Sr. Antonio Cazorla, passa a llegir l’acta de l’assemblea de l’any anterior. S’aprova per 

majoria. 

 

Projecció del Vídeo “Viu els Barris” 

S’explica al assistents que s’ha fet un vídeo per la promoció i difusió de la història del moviment veïnal i 

dels  programes socials impulsats des de la Federació. 

Desenvolupament de l’assemblea: 

▪ Es passa la memòria del 2016 i el Pla d’actuació del 2017. 

▪ Es presenten els comptes del 2016. 

▪ En aquest punt, es sol·licita que es realitzi una revisió dels comptes presentats. Es passa a que 

l’assemblea voti i es desestima la proposta, aprovant els comptes del 2016. 

▪ S’aprova el pressupost del 2017. 

▪ ICF: S’explica la situació i les condicions actuals. 

▪ S’informa que el Sr. Antonio Pastor ja no manté cap tipus de relació amb la FAVIBC ni amb la 

Fundació d’Habitatge. També s’explica que la Sra. Silvia Renom, ja no forma part de la plantilla de 

la FAVIBC i que la figura del gerent, deixarà d’existir.  

▪ Es presenta al Sr. Antoni Vidal com el Director de l’Oficina Tècnica de la FAVIBC. 

▪ Es passa explicar quines són les tasques de les persones que hi ha a l’oficina tècnica de la FAVIBC. 

▪ S’informa de l’assistència de la FAVIBC al Congrés del Voluntariat a nivell nacional, celebrat a Osca 
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Aportacions de les entitats. 

▪ ITE:  

Les entitats expressen els seus dubtes en aquest tema. L’Albert els explica que s’està parlant amb 

l’Agència i també que es tracta d’un tema molt important i al que cal dedicar molta atenció, doncs molts 

dels barris d’habitatge social, han de passar aquest revisió tècnica si o si. 

 

Acords 

▪ Es concreta que  totes les entitats que tinguin dubtes sobre la ITE, poden trucar a la FAVIBC i que 

un dels tècnics, procurà donar una resposta. 

▪ Es publicaran a la pàgina web (www.favibc.org) totes les subvencions i recursos que vagin 

publicant l’Administració pública. 

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

 

President          Secretari 

    

   

 

 

Albert Arnau Pacheco                       Antonio Cazorla Lopez 

 

Barcelona, 25 de Març del 2017 
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