26a Assemblea de CONFAVC
de 2011
Pineda de Mar
A les 11.05 hores, el dissabte 26 de març s’obre la 26a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels
membres de la junta directiva de CONFAVC i el sr. Joan Martínez president de la CONFAVC.

Memòria 2010
Joan Martínez, president, presenta i llegeix la memòria de l’any 2010.
Desprès de diverses intervencions es posa a votació la memòria:
-

A favor: 69
En contra: 45
Abstencions: 12

Informe econòmic 2010
Es comença amb lminforme econòmic. Smobre una ronda dmintervencions.
AV Sistrells. Els comptes estan ben presentades. Es té tota la informació a continuació demana una sèrie dmaclaracions.
AV S. Ildefons. Els salaris a quantes persones fa referència?
AV Gavarra. Comenta que el president va prometre que sminformaria del que guanyava cada persona.
En Joan Martínez, president, fa una intervenció dient que ell en cap moment, va prometre això el que va dir és que es
passaria la quantitat total en sous fer una altre cosa és il·legal. També es va comprometre a lliurar totes les comptes i així
smha fet. Recorda que els comptes estan a CONFAVC per tot qui vulgui veure-les.
Davant la interrupció el moderador demana que no es tranqui la dinàmica.
AV Sant Josep de lmHospitalet comenta que no es veu reflectit el que HVC li deu a la Federació de lmHospitalet.
Pregunta també que són els fons reservats i qui els administra? Fa menció que el pressupost no fa diferencia de
CONFAVC i Fundació CONFAVC.
FAV Baix demana reflexió. No hi ha una mala gestió dels diners, altre cosa son els criteris. 70% salaris i estructura i
30% només per a programes. No smespecifiquen els criteris dmausteritat. Proposa monogràfic per tractar el tema del
finançament de la CONFAVC.
Alba Gómez dóna resposta als dubtes plantejats.
El tresorer aclareix que per temes de confidencialitat no es pot dir el salari individual.
Cristina Grau, advocada de lmentitat, aclareix que legalment no es poden fer públiques les nòmines. Es podria castigar
amb multes, segons la llei de protecció de dades.
Joan Martínez be positiu que es cregui un grup de treball per parlar del finançament de CONFAVC. Aclareix que
CONFAVC no deu res a lmHospitalet, que el pressupost de CONFAVC i de la Fundació CONFAVC estan separats.
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El tresorer informa a lmassemblea que si no smaprova el pressupost no es pot treballar.
AV Sant Josep de lmHospitalet diu que la CONFAVC per diners cada any.
AV S. Ildefons insisteix en que els salaris no son secrets.
Després dmalgunes intervencions més es passa a votar lminforme econòmic.
Favorable  48
Contra
 71
Abstenció  9
Cristina Grau explica el que suposa no aprovar lminforme econòmic. No complir amb el registre de la utilitat pública
significa perdre-la. També smha de tenir en compte que sense aprovar els comptes es deixa de rebre subvencions i no es
pot funcionar.
Smobre un torn de paraula.
Carme Carrió planteja una assemblea extraordinària
AV Falguera de Sant Feliu no entén ni es creu que es paralitzi CONFAVC perquè no smaprovi qualsevol cosa. Altre
membre de la mateixa associació diu que mai havia vist que no smaprovessin les comptes. També demana assemblea
extraordinària.
Julio Molina secretari de lmentitat recorda que això mateix va passar lmany passat. A lo millor seria bo fer una assemblea
extraordinària o través de la junta i les federacions smha de sortir dmaixò.
AV Molí Nou Ciutat Cooperativa fa la puntualització de que la majoria de les associacions no tenen altes tecnologies.
No tots son comptables. Es qüestiona que la llei no permeti conèixer el tema dels sous. Diu que Sinera no te el 70% de
despesa dmadministració sinó el 5%.
FAV Mataró diu que el que hem de saber si ens refiem o no de la gestió econòmica. Altre cosa és que no ens agradi però
no es pot canviar per tant no entén que es voti en contra.
FAV Comarcal del Bages intervé dient que ens estem debilitant. Sinó anem junts no ens donaran res, o com a mínim
menys diners.
AV Sistrells de Badalona son les millors comptes que smhan presentat. La gestió econòmica que la junta ha fet.
AV LmHospitalet Centre diu que no és que vulguin saber el que guanyen sinó que consideren que son salaris massa alts.
AV El Carmelo desconfiem de nosaltres mateixos. No entén de comptes, però tampoc entén la necessitat de saber els
sous. Altre cosa és marcar uns tops de salaris. No recolza fer una assemblea extraordinària. Demana reflexió política.
Aprovar els comptes va lligat a aprovar la memòria.
Julio Molina cadascú entén el que vol. Però tenim un problema i smha de solucionar i per això havia proposat una reunió
conjunta entre la junta i les federacions.
La Coordinadora de Jubilats demana que es reuneixen la junta i les federacions per trobar solucions.
Carme Carrió explica que estem en un procés i que per això demana una assemblea extraordinària per tal de fer millor
les coses.
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Inés González recorda que hi ha un Consell Federal al que, gairebé, no ve ningú.
Joan Martínez torna a explicar el tema legal de la confidencialitat.
A les 14.30 hores es fa el descans del dinar.

Tarda dissabte Pineda de Mar
Presideix la taula el president de la CONFAVC, Joan Martínez, Mery Barranco, Inés
González, Julio Molina i Antonio Fortes.
Joan M: Retornem a la situació de la sessió del matí?
Intervé Cristina Grau, advocada: Si no smaproven els comptes del 2011, les entitats dmutilitat pública queden sense
subvencions i semls retira la seva natura dmutilitat pública.
El termini és de 6 mesos. Si es posposa, es podria fer una assemblea extraordinària dins del termini de 6 mesos. Es
podria seguir amb lmassemblea, i convocar-ne un altre pel tema dels comptes.
Joan M: Hem discutit de quines coses smhan de fer. La conclusió és que lo millor és que es traslladi a una assemblea.
Proposo que es llencin les propostes, es votin i es desenvolupin durant la tarda. Smobre el torn de paraules.
Julio Molina: Crec que independentment de lo acordat, mereix la pena que ens quedem perquè resta pendent el Pla de
Treball i els tallers. Jo proposo mirar dmavançar en els programes i en els temes que estem dmacord.
Inés: Ja que el què més preocupa són els salaris i qui cobra més, jo proposo que es faci una classificació provisional dels
sous.
Pedro Gil de Badalona: Secretari de la FAV de Badalona. Jo tinc un historial de militància dmesquerres, del món laboral i
que no smhavia arribat a la situació que smha arribat avui. Saber els sous no és incompatible al què diu la llei. Als
sindicats es posa nivell 1, 2 i 3 i smexplica què li correspon a cada sou. El mateix que les quotes de la CONFAVC,
CEAV, etc. Proposa que es reuneixi el Consell Federal i després que es convoqui una assemblea Estem en un moment
complicat i els que estem als barris veiem que molts veïns i veïnes tenen moltes necessitats. La crisi ha de ser una
oportunitat pel moviment veïnal.
Romero (AV Falguera): Smha de ser positiu perquè el consens vindrà. Agraeixo el company perquè quan sortim dmaquí
tornem a estar contents per traslladar el treball als nostres barris.
Aquesta setmana només smhan votat els pressupostos. Jo ja he dit el matí que no smhavia de paralitzar lmentitat pel rebuig
del pressupost. Crec que smha de convocar una assemblea. Adelanto que un pressupost tingui dèficit dmentrada no pinta
bé.
Morejón. Les AV estem acostumats a la democràcia i no ens hem de “rasgar” les vestidures. Crec que smha de fer una
altra assemblea i continuar aquesta, és a dir, convocar una assemblea extraordinària per a ratificar temes pendents.
Àngel Prat (FAV Mataró). Des de Mataró, en el darrer any, i una acció a fer, el tema de les elèctriques, perquè tenim
molta feina a la nostra Federació. Avui estem fent moltes burocratades. Per exemple, els comptes estan explicats i són
els què són. El Pla de Treball serveix per on va la CONFAVC. Els tallers de demà importen i molt. Els salaris són
importants, però ho és molt més conèixer els mecanismes de reclutar a la gent. Cal diferenciar el Balanç de Comptes i la
Gestió. Salvem lmassemblea. Mataró no vindrà una altra vegada a parlar de números.
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Alejandro (Sabadell). Ja que hi ha divisió, smhauria de convocar una assemblea extraordinària per tenir els números
clars.
Pura (FAV Cornellà): Jo comparteixo el què proposa la Cristina, una jornada per parlar del què no smha aprovat i seguir
endavant amb els temes de lmassemblea.
Cera (FAV Montcada): Jo he votat que sí a la memòria, no a la gestió econòmica perquè no mmagrada com smestan fent
algunes contradiccions de criteris, com per exemple, lmaccés a informació dels llocs de treball que es creen. Cal buscar
una solució per la gestió econòmica. Fer una assemblea serà més democràtic.
Jordi (AV El Pi): Estic en contra del Balanç del 2010, perquè la fundació del moviment veïnal és reivindicativa, al
carrer, amb les campanyes. A Reus només es va destinar el 4% del pressupost de la CONFAVC, aquest any un 1% de les
despeses de la CONFAVC durant el 2010. Aquesta gestió no la compartim. Per tant, nosaltres pensem que smha produït
una manca de confiança amb la Junta Directiva. No volem la paralització de la CONFAVC. No serem partidaris dmuna
altra assemblea. Fem una reformulació del Balanç del 2010. El problema no són els salaris dels tècnics, és la partida de
les campanyes i tenir més flexibilitat si smhan de reduir les despeses innecessàries. Atesa la manca de confiança, volem
donar un toc a la Junta Directiva amb una moció de confiança.
Tomàs Ferrer (AV Ciutat Cooperativa- Molí Nou). Ha quedat molt clar que la CONFAVC depèn dmun finançament
extern i a partir de les subvencions funciona. Proposo una assemblea extraordinària amb aquests punts no aprovats. Jo a
la meva AV no he rebut cap tipus dminformació prèvia. Em sembla molt bé establir categories laborals. No volem teories
dmalto copete. No podem permetre una Junta que no hem escollit, que hi hagi gent que ni vingui perquè no li interessa.
Potser necessitaríem més tècnics, però el que no hi ha són peles.
Jose Garcia Cano: Primera qüestió: es proposa seguir lmassemblea amb una altre punt. Segona qüestió: en aquesta
assemblea hi ha menys gent, menys AV. El tema dels sous, tot el món ho entén que tenim uns tècnics ben preparats. El
98% del pressupost són projectes. No vull marxar dmaquí que es digui que hi ha diners reservats. Ho hem fet bé, una
bona gestió. La meva proposta és que es plantegi una revisió de les explicacions. Per a mi lmassemblea ha de decidir ara
i no hem dmavançar sense aprovar res.
Carme Carrió: Smhan de votar les propostes que estan sobre la taula. Penso que lmassemblea té un valor i si han de sortir
coses, smhan de valorar. Jo com a Junta sóc positiva, demano a la taula una assemblea extraordinària a la CONFAVC.
Smha de contemplar també la proposta de la moció de confiança. Que es voti cada una de les propostes que han sortit.
Carmona: Penso que en Jose Garcia ha tingut una intervenció fora de lloc. En el fons el problema és la gestió, i
evidentment smha de fer una altra assemblea. Lmestructura de la CONFAVC smha de mantenir amb les mateixes
subvencions. Hem de reflexionar sobre el fons. Hem anat aguantant. Si no hi hagués hagut una Junta Directiva seria el
precipici.
Mery: Són les 17.28 i a les 18 hem de marxar i no smha decidit res. En aquesta assemblea hi ha una crítica a la Junta, que
no paguin els treballadors. Si la CONFAVC tira endavant és pels treballadors perquè no és així per molts de la Junta.
Valentí (FAV Reus): Acabem de bloquejar la CONFAVC durant dos o tres mesos segons els termes jurídics. A partir
dmara ens hem carregat la confiança, la capacitat de buscar subvencions i podem perdre la utilitat pública. Ara estem en
aquest punt. Tenint en compte això, jo proposi que es torni a votar el punt. Penso que smha dmevitar que dilluns la
CONFAVC es paralitzi.
Joan Martínez: Mai smhavia arribat en aquest punt. Els treballadors en demanen de parlar i si poden fer una intervenció
sindical. Respecta a la burocràcia que smha parlat, estem fent complir els estatuts. De les persones que han parlat,
demaneu una assemblea extraordinària, una moció de confiança i que segueixi lmassemblea amb més informació. Sóc
conscient del què està passant i del què smha generat aquí.
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Xavi Julve (treballador): Des de la secció sindical, volíem fer-vos unes declaracions com a treballadors i treballadores
de la CONFAVC i de la Fundació. Entenem que aquí hi ha hagut una modificació de les condicions laborals. Amb un
esperit constructiu, ja que fins ara no teníem veu, hem copsat que hi ha hagut un trencament de la línia per mantenir i
millorar les condicions laborals. Aquest fet smha traduït la pèrdua de cinc llocs de treball de projectes de medi ambient.
La situació que ha quedat és una persona per àrea, i suprimir personal tècnic significa suprimir una àrea. Vàrem assumir
la reducció salarial i ja està. El més important és el qüestionament constant del compromís de lmequip tècnic que smha
fet. Nosaltres entenem que treballar al sector associatiu és comprometrems també amb lmentitat. Smha fet plantejaments
globals a la Junta que smhan basat en retallades en els salaris com la Patronal.
Joan Martínez: Crec que tindríem que fer una reflexió. Vull explicitar el meu recolzament a lmequip tècnic. Aquesta
queixa té tota la raó de ser, vull donar el meu reconeixement tècnic a lmequip per la tasca que està fent.
Cristina Grau: Si no smaproven els comptes anuals lmadministració pública no ens pot donar subvencions, ja que
representa que no tenim la confiança amb els nostres socis i sòcies. Fins el 30 de juny tenim el termini per aprovar els
pressupostos. El millor de tot seria sortir avui amb tot el què smhagi de consensuar. Lminforme de gestió anual és una
fotografia de la realitat del Balanç. Aquests números estan auditats. És molt difícil que una altra assemblea siguin
diferents.
Àngels Prats: Votem ara el Balanç i la gestió del Balanç.
Joan M. Les propostes que smhan fet és donar més informació del Balanç i tornar a votar, tornar a fer una altra assemblea
amb més informació i una moció de confiança.
Són les 18 hores i hem dmanar a la Sala de Plens de lmAjuntament.
Tots els assistents i assistentes van a la Sala de Plens.
Jose Garcia Cano: Demanava la paraula perquè crec que el company Carmona té dret a dir el què vulgui, però per a ser
membre de la Junta també es pot opinar. Torno a reiterar que el què smestà plantejant es anar a una altra assemblea. Crec
que seria un mal assumpte marxar així com estem. Si estem exigint els polítics més democràcia...i nosaltres no
apliquem el concepte. Ens hem enganxat en un tema del 2010 que sembla que ens està confrontant. Dic que això smha de
solucionar.
Julio Molina: El fet de tenir una opinió diferent smha de respectar. Aquí no hi ha cap banquer, aquí ningú critica a cap
treballador de la casa. No smha de dubtar de cap treballador perquè tenim la mateixa condició de treballadors. Jo entenc
que tot va encaminat a bloquejar perquè recull un malestar que hi ha també dins de la Junta a lmhaver diferències. Si jo
no puc parlar, anem bé. Jo qüestiono que es facin contractes que no hagin dmhaver estat aprovats per la Junta. No
qüestiono els treballadors, tenen capacitat. I ningú vol que la CONFAVC semn vagi cap al desastre, perquè tots som la
CONFAVC.
Inés: Em preocupa que si no smaproven els comptes es paralitzi la CONFAVC.
Romero: Estem marejant la perdiu. Les coses estan clares. Sobiranament lmassemblea ha votat la gestió del 2010. El
dilema em dóna igual que es segueixi aquesta assemblea o sigui extraordinària. A Cardona no hi havia quòrum i
lmassemblea va continuar. Crec que hauríem dmacordar fer una assemblea extraordinària o seguir.
Toni Bisbal: Democràtica és la decisió, si abans smha dit que sí, ara es pot dir que no. Es pot seguir amb una abstenció.
Democràtica és lmassemblea i el què diu lmassemblea. He vingut per a votar lmordre del dia i no per si la Junta ho ha fet
bé o no. Si hem votat que la gestió està bé els números han dmestar bé i els sous no són ni bons ni dolents, són rentables
o no.
Joan: Segueixo defensant els treballadors entre altres coses, no es pot abaixar el 30% del seu salari. Hi ha una firma de
contractes de treball i crec que cap contracte està equivocat. Podem seguir endavant i dos mesos més endavant, tornar a
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convocar una altra assemblea. Jo proposo per bo donar el document amb el compromís de fer un esforç per a que
tingueu la informació detallada per temes.
Julio: ¿ I si dmaquí a dos mesos surt el mateix?
Joan: Jo proposo fer “tripes corazón i dmaquí dos mesos reprendre el tema. La setmana que ve smhan de presentar
subvencions. Votem les propostes de lmassemblea.
Alejandro: Volem el compromís de la Junta de preparar una assemblea extraordinària dmaquí a dos mesos. Si veiem un
mal rotllo a la Junta de la CONFAVC és perquè hi és. És el punt i final que ens està portant a les discussions. Mai a la
vida he criticat els treballadors de la CONFAVC, que per a mi són sagrats, perquè ells no tenen un patró sinó 40, i ells
ho fan per treball i convicció.
És un error instrumentalitzar els treballadors o que es facin servir com a escuts. Jo tinc el dret a debatre el tema dels
conceptes, de la gestió, amb què es gasten els salaris, els serveis a les AV i a les federacions. Sobre aquest criteri smha de
recollir i poder opinar.
Pedrosa de Badia: Lminforme de gestió es vota, i si surt en contra és que smha caigut en una contradicció. Vist el perill de
perdre subvencions, lmassemblea és sobirana per a tornar a votar.
President Coordinadora de Jubilats: Lmassemblea és sobirana, hem aprovat la memòria, i no smha aprovat lminforme
econòmic. Després del què ens hem plantejat crec que el que diu el president és el més honest, amb el compromís de fer
una altra vegada una assemblea per a desbloquejar el què smha votat.
Fernando: Jo respecto la sobirania del què es vota. Nosaltres hem de presentar els comptes per a demanar subvencions i
si dintre de dos mesos tornen a sorgir les mateixes opinions, en parlem. Han sortit temes polítics com les contradiccions
sobre els treballadors, que es mereixen tot el respecte i ens acaben de dir que han muntat una secció sindical. Si som
coherents els números sortiran els mateixos. Jo preferiria que es votessin ara per a tirar endavant. Lmany passat ja va
passar el mateix. Hem de sortir-nos-en. Jo sóc partidari a de que les AV no haguem de viure de les subvencions però no
és la nostra realitat.
Romero: Al pressupost executat, lmassemblea ha dit que no. Si smaprova el pressupost del 2011, es poden demanar totes
les subvencions que vulguem.
Valentí: Assumint la proposta de ser pragmàtic, hi ha uns comptes que estan com estan. Crec que el debat smha de
plantejar pel pressupost del 2011, lmarma que pot canviar el futur i si lmassembla vol acomiadar un treballador demà smha
de contemplar en el pressupost del 2011. Tancar una qüestió burocràtica amb el pressupost que ja està executat és voler
paralitzar la CONFAVC.
Això és una peix que es mossega la cua. La discussió seria fer una nova assemblea o fer una nova votació. Crec que
estem donant la volta entorn del mateix concepte. Està clar que si no smaproven els comptes no hi ha subvencions.
Josep Sauleda, AV la Formiga de Sant Pol de Mar. Donat que hi ha aquesta aparent contradicció entre informe econòmic
i gestió els que diguin que no que expliquin com es faran els pagaments fixes. Pel que fa el Pla de Treball no smha enviat
a les AV amb el suficient temps incorporant les esmenes que volguessin fer per a poder aprovar el Pla de Treball i el
pressupost.
Joan: Jo explicito el compromís de que dmaquí a dos mesos es faci una assembla i si no dimiteixo. Em dol molt el què
està passant.
Francisco Martínez de Ca nmEspinós de Gavà: Em sembla que hi ha una confusió entre memòria i informe de gestió.
Després és el tema del pressupost. Es necessita gent especialitzada perquè es facin projectes. Jo veig que la pròpia Junta
no està unida i els plats bruts smhaurien de rentar a casa. Crec que els assemblees smhan de portar i votar propostes.
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Gràcies els treballs dels tècnics smestà treballant als barris, que realment és aquets el què acaba sortint endavant. I tu
Joan, ho has fer de conya. Smestà portant una votació una cosa amb la qual ens estem fent un lio perquè no es pot votar
una cosa que ja he votat en contra i ara em diuem que haig de votar a favor perquè si no la CONFAVC anirà al carajo. Si
no mirem la rendibilitat ens trobarem amb una ERE a casa.
Antonio Fortes: Aquí no ens escoltem. La qüestió està clara i smhauria de fer perquè lmordre del dia smha votat per
separat. És impossible retocar els números perquè hi ha hagut una auditoria. Podríem discutir els pressupostos dmaquest
any, que no condicionen les següents subvencions. Jo repeteixo, el que es vota una vegada si hi ha companys que
smadonen que el resultat por perjudicar a lmentitat, es pot tornar a votar.
Julio Molina; Si la gent que vota que no votarà que sí, si smestà fent un esforç per la CONFAVC, però la Junta ha
dmassumir el missatge. Si es fa un gest perquè la CONFAVC funcioni, lmaltra part de la Junta també hauria de fer un pas
perquè això funcioni.
Votació per aprovar l’informe econòmic del 2010 amb la condició que es posposi l’assemblea 2 mesos:
A favor: 42
En contra: 6
Abstencions: 41

Segona part assemblea celebrada el dia 21 de maig de 2011 celebrada a Barcelona a les
cotxeres de Sants
Després de la presentació del pla de treball es passa a votació amb el resultat següent:
A favor: 146
En contra: 76
Abstencions: 0
Antonio Fortes tresorer de la CONFAVC presenta el pressupost pel 2011. Recorda que el pressupost de 2011 és obert
fins a final dmany. Hi pot haver petites variacions de diferents partides, de quantitats que es puguin o cobrar o no. El
compromís és escoltar a lmassemblea, quina ha de ser la prioritat, campanyes com les elèctriques? Ha de quedar clar que
mai smha dit que no hi hagi diners per alguna campanya. Una altra cosa és que dmun per lmaltre es decideixi una cosa que
no es pot assumir. Espero que siguem coherents i que tinguem clar que la CONFAVC som les AV i les FEDERACIONS
i les associacions també hauríem de reivindicar perquè no assisteixen als consells.
Explica les principals partides.
Smobre un torn de paraules:
AV Sistrell de Badalona – Demana que el pressupost estigui més desglossat hi ha partides que no queda clar els diners
que smimputen. Els sous i salaris hi ha un desfàs molt gran. El principal problema que veien es que presenteu un
pressupost amb dèficit. Smhauria dmanivellar per tal que sortís una diferència zero.
AV Sant Josep de lmHospitalet – Jo em nego que CONFAVC es gasti el 51% en salaris. Això smha de corregir. Ningú ha
de poder decidir contractacions que la junta no aprovi.
AV Centre de lmHospitalet – i les despeses dels llibres? Que es reparteixen entre les entitats i desprès es puguin pagar.
AV Casc Antic de Cornellà – Vull saber la quantitat que cobra cada persona. El concepte de les dietes.
AV Nova Lloreda de Badalona – la partida de despesa de personal volem saber: funcions, tasques i la despesa
individual. Estic dmacord amb el company de Sistrell la despesa ha de ser igual als ingressos.
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AV Sant Vicenç dels Horts – El que em preocupa és la situació a la que estem arribant. Aquest pressupost smhauria
dmhaver aprovat al ple. Estem fem una piràmide que ens assembla als polítics. Al nostre poble smestà qüestionant
lmexistència de les associacions de veïns. Semns està anant de les mans, per això els joves estan assumint el poder.
FAV LmHospitalet – M. Piñar - Primer de tot en el tema dmingressos noto la falta de 140.000 euros que Habitages
Veïnals hauria dmhaver pagat. Això vol dir que està a alguna partida dmincobrables?
AV Falguera de Sant Felíu – smhaurien de pormenoritzar les partides superiors a 20.000 euros. Lmassemblea és la
sobirana i se lmhan de donar totes les dades possibles. La missió de la junta seria equilibrar el pressupost.
Joan Martínez – Espero que entenguem que la democràcia és de tots. Respecte al personal tots els polítics necessitem
tècnics. Els diners de representació dmalguns consells van directament a la CONFAVC. Tindreu totes les partides
desglossades abans de la propera assemblea em comprometo. Els tècnics han de fer el que diu la comissió política.
Alba Gómez – El personal de 2010 no és el mateix del 2011. No hi ha la mateixa gent. La plantilla actual consta de 5
persones lmany passat havien 6.
Joan Martínez – tenim 15.000 euros de despeses de local. Tenim pendent una negociació amb SINERA després de
lmassemblea. Tenim feta una auditoria que està a la vostra disposició. He dmaclarir un altre cosa, sempre he dit que no
faré res que estigui en contra de la llei de protecció de dades.
Antonio Fortes – Les quotes es queden igual que lmany passat. Associacions no federades 84 euros i les federacions 18
euros per vot.
Fav LmHospitalet – Hi ha una falta de transparència de la CONFAVC, de la fundació i dmHabitatges Veïnals.
Joan Martínez – Transparència tota al consell federal sempre heu tingut tota la informació.
A continuació es vota el pressupost:
Vots a favor: 146
Vots en contra: 72
Abstencions: 5
Amb això smacaba lmassemblea.

Joan Martínez León
President CONFAVC
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Julio Molina Barthe
Secretari CONFAVC

