29a Assemblea de CONFAVC
de 2014
Sta. Coloma de Gramenet
A les 10.00 hores, el dissabte 15 de març s’obre la 29a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels
membres de la junta directiva de CONFAVC i el sr. Jordi Giró president de la CONFAVC, la senyora Núria
Parlón alcaldessa de Sta. Coloma de Gramenet, el senyor Jordi Barrat delegat per presidència del govern de
la Generalitat i el senyor Tomàs Fernández president de la FAV Sta. Coloma de Gramenet.
Un cop acabat l’acte d’obertura, es presenta a Alfons López com a nou membre de la junta de CONFAVC en
substitució d’en Germán Rafales, que va dimitir per qüestions personals, per tal que es ratifiqui el seu càrrec.
S’aprova la seva incorporació amb 91 vots a favor i 5 abstencions.
En Jordi Giró fent referència a la celebració del 25è aniversari fa recordatori d’algunes persones militants que
no es van tenir en compte en aquells moments, com és el cas de Jesús Sánchez de Castelldefels i Eduardo
Brito de Cornellà.
Memòria 2013
Es passa a parlar de la memòria i fa menció de la situació actual molt complicada d’Habitatges Veïnals de
Catalunya.
Agraeix l’assistència de J.M. Ardiaca i explica que s’ha signat un conveni amb Atlantis.
També fa menció de l’equip tècnic de la CONFAVC i agraeix la seva dedicació malgrat la situació que s’ha
passat a nivell econòmic.
Informe econòmic 2013
Fa la presentació de l’informe Txetxu Sanz tresorer.
Abans de passar a les votacions s’obre un torn de paraules:
AV S. ILDEFONS: Hi ha poca presència a l’assemblea. Reclama que a la celebració del 25è aniversari no es va
fer menció d’algunes persones que van fer molt pel moviment veïnal.
AV CASC ANTIC DE BARCELONA: Pep Miró diu que vol informació clara sobre la cooperativa d’habitatges.
AGR. VI FONDO: Fidel Sánchez. Es queixa de que no tenen temps de revisar la documentació sinó la donem
abans.
FAPAC- Xavier Olivella. Parla sobre la llei Wert, una llei molt negativa en tots els sentits. Ens hem de
mobilitzar abans i després que s’aprovin aquests tipus de lleis.
En Jordi Giró respon a algunes de les qüestions i torna a demanar disculpes per les persones a les que no s’ha
fet cap reconeixement al 25è aniversari.
Està d’acord amb l’apreciació de que hi ha molt poca assistència.
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En quant a Habitatges Veïnals es proposa fer un monogràfic sobre el tema. Hi ha moltes fases però s’ha
d’anar amb cura a totes elles.
Fa menció que la Coord. De Jubilats ha canviat la junta i ara en Joan Martínez és el president.
Es torna a obrir un torn de paraules:
AV HOSPITALET CENTRE. Parla del deute amb CONFAVC
AV CAN CALVET. Jordi Moreno. Menciona que va veure a Jordi Giró en TV en el Parlament pel tema de la
independència.
AV S. ILDEFONS: torna a fer referència a les persones que no es van mencionar a la celebració del 25è
aniversari. Afegeix que hem baixat la guàrdia amb els polítics.
Txetxu Sanz aclareix a l’hospitalet que el deute no és amb CONFAVC sinó amb Creixeda.
Jordi Giró, fent referència, a la seva aparició en TV, aclareix que el no està per la independència. La
CONFAVC es representativa de tots i també pels que pensen en el dret a decidir.
Es passa a les votacions.
Memòria: s’aprova amb 99 vots a favor i 15 abstencions
Informe econòmic: s’aprova amb 92 vots a favor i 20 abstencions.
Es fa relació de la proposta de baixes de socis, en el cas de les dues federacions a petició d’elles:
Fav Cunit, Fav Valls, AV de la Vila, AV Niágara Park, AV Can Canyameres, AV S. Lluis de Palafolls i AV
Malgrat Sud.
També es volen donar d’alta:
La Fav de Sta. Perpètua que ens passa una relació de les associacions, l’AV de Tossa de Mar i la Fav de
Viladecans. Està present a la sala la Fav de Granollers i es consulta a l’assemblea si hi ha inconvenient a que
pugui entrar com a sòcia.
Hi ha una intervenció demanant el criteri per donar de baixa als socis.
Demanen paraules per fer consultes sobre l’entrada com a soci de la Fav Viladecans. Després de diferents
intervencions s’emplaça per parlar d’aquest tema en altre moment.
Es vota majoritàriament, encara que amb algun vot en contra, a favor de l’entrada dels nous socis.
A continuació comencen les taules sota el títol: “Anem cap a un Estat menys democràtic?”
1. Ajuntaments sense competències i sense poder polític – Fernando Pindado
2. Les dificultats per exercir drets polítics i socials – Isidoro García Sánchez membre de la plataforma
justícia per a tots.
Un cop acabades les taules fa la seva intervenció Anabel Cabrerizo presidenta de l’AV de las Eras del
Gamonal, convidada a l’assemblea.
A la tarda comença la segona part de l’assemblea.
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Pol Ansó, presenta les línies generals del pla de treball.
S’obre un torn de paraules.
FAV Baix. Mery Barranco considera que és un pla de treball ambiciós i pregunta si està dotat al pressupost.
També afegeix, encara que no te res a veure amb el pla de treball, que a l’exposició de dones que es va fer al
25è aniversari no estaven totes les que haurien d’estar.
FAV Sta. Perpètua. Manel Martínez troba a faltar al pla de treball el tema de les elèctriques.
Jordi Giró dona resposta a les diferents qüestions plantejades. Com és el cas de que faltin dones a l’exposició.
Aclareix que la junta de CONFAVC no ha decidit que dones estan, tot i això, es recull la proposta.
Referent a les diferents campanyes que s’han mencionat comenta que estem a la plataforma stop pujades que
abasta totes.
Aclareix que el recàrrec metropolità és un tema municipal.
Les tarifes de transport és un tema que s’està tractant a la taula social de transport que s’ha creat. Se li han fet
propostes. Per exemple, s’està pensant en una targeta que tindrà en compte diferents paràmetres socials.
En quant a la política de l’aigua, defensem un ben públic i necessari i sobre aquesta filosofia treballem.
Treballem amb la plataforma “Aigua és Vida” i amb altres entitats. Però en aquests moments els temes que
més ens preocupen son els talls d’aigua de gent que no pot pagar.
Tema elèctriques. Estem treballant, amb el Síndic de Greuges, el serveis bàsics de consum. La pobresa
energètica.
Parla del catàleg veïnal i que hi ha la intenció de replicar molts dels serveis i experiències a d’altres
federacions i associacions.
Sobre el tema de les baixes i entrades de socis no és un tema de cobrament de quotes el que ens mou.
Fa referència a la comissió de sanitat, que es reuneix cada mes i mig, més o menys. Recorda que fa poc vam
tenir una reunió amb el Conseller de Salut pel col·lapses de les urgències.
Alba Gómez, gerent presenta el pressupost de 2014, posa èmfasi al conveni amb Atlantis ja que ens donarà, a
més d’altres coses, autofinançament i menys dependència de l’administració.
Es posa a votació el pla de treball i el pressupost de 2014.
Pla de treball
Pressupost 2014: s’aprova amb 61 vots a favor i 9 abstencions.

Clausura assemblea
Clausura l’assemblea el president de la Fav Sta. Coloma Tomàs Fernández, el regidor de Participació, sr.
Francesc Sánchez i el president de CONFAVC sr. Jordi Giró.
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 29a assemblea a les 19 hores.
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Jordi Giró
President de CONFAVC
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