27a Assemblea de CONFAVC
de 2012
Barcelona
A les 10.23 hores, el dissabte 12 de maig s’obre la 27a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels
membres de la junta directiva de CONFAVC i el sr. Joan Martínez president de la CONFAVC i el senyor
Antonio Revilla delegat per vicepresidència del govern de la Generalitat.
Joan Martínez presenta a l’invitat.
La intervenció del senyor Antonio Revilla comença excusant als altres càrrecs i donant la benvinguda a
l’assemblea. Destaca la importància de les associacions veïnals.
Joan Martínez parla de la situació actual de crisi. Els ciutadans hem fet molts esforços econòmics i hem
lliutat per la societat i no pels bens. És moment de lluitar més per les desigualtats, drets i llibertats que
s’estan perdent. Les associacions de veïns i veïnes i els barris son d’interès general.
Ens presenta als candidats a la nova junta directiva de la CONFAVC i els invita a adreçar-se a l’assemblea.
Jordi Giró, candidat a president, agraeix a la junta sortint el treball fet. També agraeix a Pep Martí,
encarregat de portar tot el procés de candidatures, la feina de haver parlat amb totes les federacions i arribar
a una entesa. Considera que és molt important treballar per la CONFAVC i es considera com un mes dels
candidats. Parla de diàleg i arreglar diferències ja que hi ha molts problemes socials i ens hem de lluitar
junts.
Els altres candidats son:
Fernando Pindado, Francesc Caballero, Gemma Ubasart, bona tasca pedagògica, Germán Rafales, José
Miguel Sanz, José Luis Muñoz i Pol Ansó.
Hem d’estar compromesos amb l’entitat. Desactivem-nos d’allò que no ens deixa veure el camí.
Joan Martínez fa una petita presentació de cadascú dels candidats.
Antonio Fortes, actua de moderador, dona la benvinguda als assistents a l’assemblea. Fa una explicació del
procediment de votacions. Es pot votar a tota la candidatura, o als candidats que creguin oportuns. Si es fa
qualsevol comentari el vot serà nul. Comenta que es pot començar a votar. Que es vagi poc a poc. Demana
que es discuteixi el punt concret que s’estigui tractant i que es compleixi el temps.
Memòria 2011
En Joan Martínez fa la presentació de la memòria de l’entitat, fent unes petites reflexions al respecte.
1a part. S’ha complit el compromís de visitar les associacions i explicar el pla de treball i que al mateix temps
les associacions expliquin el seu.
2a part. Posada en comú.
La CONFAVC ha de buscar aliats per realitzar la seva tasca.
3a part. Cal que la CONFAVC estigui dins dels estaments. Era necessària una nova junta.
1. Política Veïnal.
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Tenim que treballar amb sindicats, federació de municipis i associació de municipis.
El 17 de desembre de 2011 es va fer una jornada per tal de donar i recollir el resultats de les trobades amb les
diferents federacions i associacions.
2. Campanyes.
• Plataforma prou retallades – Treballem tots junts
• Sanitat – principalment hem recollit signatures que hem presentat al Parlament.
• Educació – hem participat recolzant manifestacions i altres.
• Habitatge – estem treballant amb una ILP per la dació en pagament
3. Serveis
• Fundació:
o Llibre construïm la ciutat democràtica
o Guia de gestió bàsica de l’associació elaborada per en Pep Martí
• Economia Social: GVB, SINERA, Habitatges Veïnals, amb problemes per la situació actual.
Promotors privats posen entrebancs. Cal replantejar-se que ha de ser Habitatges Veïnals.
Antonio Fortes demana intervencions.
Manuel Piñar (Fav l’Hospitalet) – El candidats tenen voluntat. Benvinguts i que comptin amb la federació. A
la junta sortint agraïments, tot i que han estat crítics. Demana esforç perquè la CONFAVC estigui al servei de
les federacions. Demana que hagi una vinculació real CONFAVC/FAV/AV. Millorar la comunicació que és un
punt feble. Donar transparència màxima.
Sobre la memòria. S’ha fet el que s’ha pogut, però lo ve autocomplaent. Tenim que reconèixer les nostres
limitacions. No hem estar capaços de donar respostes. Han apujat els serveis, només una nota de premsa.
Puja 10,5 l’IBI, no reclamem. Hem de connectar directament amb els afectats sinó estem destinats a
extinguir-nos.
Francesc (5 carrers) – Denuncia el menyspreu del govern envers la CONFAVC. No ens va rebre el president.
S’ha fet alguna cosa perquè ens rebi?
Alejandro (AV Sant Josep) – En el moment de les dimissions de l’anterior junta s’havia d’haver informat a les
federacions del que passava. Que aquesta nova junta no faci el mateix.
Estem a molts llocs però no sabem els resultats. Han passat moltes coses en les que hem de pensar. Hem de
treballar amb les associacions i federacions. Sinó poden portar el vaixell ho han de dir i es fa una junta
extraordinària.
Als nous que entren que siguin més clars.
Joan Martínez, seguim insistim amb la reunió amb presidència. La propera junta treballarà molt millor. Hem
de treballar tots junts. Tots hem de col·laborar, participar
Antonio Fortes informa que es passarà a votar la memòria.
Informa que es podrà votar als candidats a la nova junta fins a les 11.30 hores.
Antonio Alvear d’AV S. Ildefonso de Cornellà es queixa perquè vol intervenir.
Resultat de la votació de la memòria.
Favorable 101
Contra 49
Abstenció 12
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Informe econòmic 2011
S’incorporen a la taula Alba Gómez i Mery Barranco gerent i tresorera de la CONFAVC.
Alba Gómez, gerent de CONFAVC – Ha estat un any molt complicat, amb pèrdues com l’any passat. Aquest
any les pèrdues han estat de 11.923€ que aniran a disminuir les reserves voluntàries. La auditoria està
disponible a la seu de CONFAVC.
Han estat diverses les causes principals d’aquesta situació de pèrdues. La morositat dels nostres socis, deutes
i impagats de les administracions. El principal conveni que tenim amb l’administració va acabar al 2011 i
també a la diputació de Barcelona. Ens mantenim amb pòlisses de crèdit que ens porten moltes despeses. A
tot això hem d’afegir el retorn de part de la subvenció del Ministerio de trabajo de l’IRPF de l’any 2007. No
consideren que la jornada laboral de 35 hores sigui una jornada complerta.
Hi ha actualització d’algunes dades des de 31 de desembre:
• Les quotes incobrables s’han passat a pèrdues
• El que ens devia el dep. D’acció Cívica ja ens ho ha pagat
• La Fundació també està al dia
• De les AV i Federacions que ens devien la quota, s’han posat al dia:
o AV Can Taio, Sta. Perpetua
o AV Les Torres de Rubí
o FAV Lliçà d’Amunt
o FAV Mollet
o FAV Hospitalet
Les associacions que formen la comissió revisora de comptes son: Sistrells de Badalona, Sant Just de Sant
Just Desvern i Falguera de Sant Felíu de Llobregat.
S’obre un torn de paraules.
Manel Martínez de Sta. Perpetua – Felicitats per tirar endavant amb aquests números. Demana disculpes,
han intentat posar-se al dia. Hauriem de fer un requeriment a les altres associacions.
Emilio Rodríguez de Cornellà – Dèficit de 2010 50.000€ no es pot permetre.
Antonio Alvear de Cornellà – De la junta anterior perquè ningú es torna a presentar? 11.000€ ?
S’incorporen a l’assemblea membres de CCOO i UGT.
Fco. Santacruz de Sant Felíu de Llobregat – Els comptes estan revisats i no veuen qüestions greus vol que la
junta nova s’expliqui amb la mateixa claredat.
Manuel Piñar de la Fav l’Hospitalet – Vol més aclariments. S’han de reflectir els números que deuen i els que
se’ls deuen. S’han d’aclarir aquestes qüestions. Que estan pendents des de l’assemblea de Reus. Compromís
de reunió amb la nova junta. CONFAVC deu a la FAV L’hospitalet 42.000€ per això no paga quotes.
Paqui Baena de Sant Josep – No surt deute de CONFAVC a Sinera. Sap que no paguen. No li donem vots
quan tenen 76 anys pagats.
Paraules de la taula.
Es demana amb crits que s’expliqui tot. Antonio Fortes demana educació.
Alba Gómez gerent comenta que l’informe de 2010 ja està aprovat. El que s’ha d’aprovar ara és el de 2011. Les
pèrdues dels 46.000€, de 2010, es preveien uns ingressos que no es van produir i van anar a reserves
negatives.
Depenem un 85% de subvencions. Ens deuen i devem perquè no ho podem pagar perquè no està cobrat,
Mery Barranco tresorera de CONFAVC – sap greu que es generin aquests dubtes quan no hi ha motius.
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Manuel Piñar de Hospitalet – es queixa i diu que s’esta mentint.
Es genera una discussió amb Mery Barranco.
Carme Carrió de la junta CONFAVC – devem diners. Ratifica el compromís de que quan CONFAVC cobri,
pagarà íntegrament el que deu. Complirem amb els compromisos amb Hospitalet, Sant Adrià i Bages.
Demana participació. Hi ha coses que no han anat be. El debat serveis per solucionar, no pel debat. Ha
treballat a gust, ha buscat el consens. Volia estar a la nova junta i ser presidenta. Falten dones presidents.
Encoratja a la nova junta a que hi hagi més dones. De totes maneres degut als estatuts no pot ser-hi i s’ha
retirat però vol tornar. Hi ha poca representació als territori. Treballarà per això i encoratja a la nova junta
que també ho faci i canviï els estatuts perquè la junta sigui més gran. Tornarà quan les condicions ho
permetin. Dona gràcies a la junta i a tots.
Votacions de l’informe econòmic.
Favorable
Contra
Abstenció

125
65
38

Alba Gómez – Informa de la situació en quant a les altes i baixes. La base de dades ha d’estar actualitzada.
S’ha intentar contactar amb moltes associacions i federacions, però en molt dels casos aquestes han
desaparegut. Llistat de baixes:
•
•
•
•

Fav Sta. Perpetua – totes les seves associacions menys AV Can Taio
Fav Cerdanyola amb totes les seves associacions
Coordinadora rubinenca- totes les associacions menys AV Les Torres de Rubí
Fav Comarcal del Bages amb totes les associacions

Es posa a votació la proposta de baixes
Favorable
Contra
Abstenció

93
No hi ha vots en contra
26

En quant a noves incorporacions:
•

FAV Manresa

S’aprova per unanimitat.
Antonio Fortes dona 10 minuts de recés, perquè encara no tenim resultats sobre l’elecció de la nova junta.
Ja tenim el resultats de les votacions. Vol aclarir, i que consti en acta, diverses qüestions: 7 entitats no han
votat, però vol fer constància que això no afecta als resultats de la votació.
Fav Barberà fa constància que no ha votat i un suggeriment: que siguem més cívics d’ara endavant perquè
ens tinguin més por.
Carme Carrió proposa que apareguin també els vots que no han pogut votar: No cal que siguin junts però
també s’han de comptar.
Antonio Fortes comenta que no es pot acceptar vots addicionals, es farà constància de la incidència a l’acta.
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Cristina Grau advocada de l’entitat aclareix que el vot és secret. Tothom te dret a no exercir el seu dret. En
anys propers es donarà més informació.
El resultat de les votacions dels candidats:
• Jordi Giró
192
• Germán Rafales
189
• Gemma Ubasart
192
• J. Luis Muñoz
188
• F. Caballero
189
• J. M Sanz
186
• F. Pindado
191
• Pol Ansó
188
Pla de treball 2012
Jordi Giró, nou president de CONFAVC presentarà el pla de treball. Primer es reuneix tota la nova junta.
Joan Martínez diu que la crítica és bona.
Jordi Giró comenta que hem d’evitar confrontacions. Reitera la necessitat de participació de totes les
federacions als consells federals, això donarà més transparència en el treball.
Fernando Pindado, el nou president ha sortit un moment, pren el relleu fins que torni, per la presentació del
pla de treball. Comenta que està fet per l’anterior junta per tal que la nova ho adapti a les seves necessitats.
Principalment consta de tres línies de treball:
Extensió i difusió – S’ha de trobar la manera que estiguem tots, ja que tots estem al mateix vaixell.
Hem de donar-les confiança, fer cohesió. Encara que tinguem diferents opinions, ens hem d’unir en
situacions que ens afecte per igual com l’actual. Tenim el repte de que no ens treguim els nostres
drets socials. Enfortir-nos.
2. Intercanvi d’experiències i coneixement – dissenyar idees, propostes que ens permetin connectar
amb gent que també està lluitant per aquests drets que ens volen treure.
3. Interlocució i representació institucional – És important encara que no ho sembli. Hem
d’aconseguir tenir presència, interlocució. Tenir aliances. Hem d’aconseguir fer por. La nostra xarxa
ha de tenir fora l’aspecte que ens faci senti orgullosos.
1.

S’obre un torn de paraules.
Fco. Santacruz de Falguera – Felicita a la nova junta. Per avançar hem de retrocedir una mica. La situació és
molt greu. S’ha de donar importància a les av no a altres organitzacions, hem de tornar als inicis. Que hi hagi
més assistència a les assemblees. La importància de CONFAVC, ser més transparents per arribar a tothom.
Deixem-nos d’històries amb altres organitzacions, la CONFAVC ha d’abanderar.
Jordi de Sta. Coloma – dona l’enhorabona i que es faci tot el que s’ha dit. Vol que es surti al barri que s’apropi
a l’associació i demani quina és la seva situació. La lluita està al carrer.
Jesús Batet de la Coordinadora de Jubilats – No dubta de les ganes de treballar de la nova junta una cosa que
preocupa és que només hi hagi una dona.
Fco. Romero de Falguera – Felicita a la nova junta. Creu que al pla de treball falta una qüestió referent a la
llei de finançament del transport.
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Alejandro de l’Hospitalet – Està d’acord en que els consells federals siguin més participatius, però no en que
sigui tan sol de presidents. Fa constància de que hi ha dones treballant a l’Hospitalet, com a la plataforma
d’afectats per la hipoteca, això sense tenir el recolzament de la CONFAVC i havent estat expulsats de la Fav
de Barcelona. Afegeix que tenen un banc d’aliments a l’Hospitalet i volem fer-lo extensiu.
Xxxxxx – Felicita a la CONFAVC. La junta te una mitjana jove d’edat, això dona una garantia d’esperit de
treball. Creu que serà un treball interessant. De totes maneres s’ha de concretar i adaptar-se. Li agrada això
de tenir més pes davant l’opinió pública, encara que no crec que hagi de ser por sinó respecte.
Paqui Baena de l’Hospitalet – Benvinguda la nova junta. “Donen les claus” de la seva associació. Volem que
us apropeu. S’hauria de mirar el tema de l’IBI ja que ha tornat a pujar, creu que és una lluita que hauria de
portar la CONFAVC.
M. Piñar de l’Hospitalet – Ja ha felicitat abans. Comparteixen tots els temes però amb cert escepticisme, som
els que som. Hem assistit a, gaire be, tots els consells federals. Sempre hem demanat recolzament a les
lluites. S’ha de prioritzar el treball.
Jordi Giró president de CONFAVC - Agraeix a tothom el treball que s’ha fet. S’ha anat a totes les federacions
per buscar a la junta. Aquest és el resultat. No tenim res en contra en que hi hagi dones, però no ha estat
possible. La CONFAVC s’ha de consolidar. Hem de fer un intercanvi d’experiències amb les associacions i
federacions.
Es vota el pla de treball de 2012
Favorable
Contra
Abstenció

158
No hi ha vots en contra
35

A les 14.15 hores es fa el descans del dinar.
A les 16.30 hores comença la segona part de la 27a assemblea de la CONFAVC
Pressupost 2012
Intervé Alba Gómez, gerent de CONFAVC. El pressupost que es presenta és més auster que el de l’any
anterior, en funció dels recursos que tenim.
En el cas del conveni amb el Dep. De Benestar i Família, fins al moment, només tenim un compromís verbal,
s’ha de confirmar amb les resolucions. En aquests moments no es poden confirmar cap altres subvencions.
Tenim 24.500€ de recursos propis i uns 18.000€ de quotes de socis. Ens tocarà buscar fons propis.
Algunes puntualitzacions sobre les despeses, com és el cas de pèrdues per deteriorament, les famoses guies,
que encara tenim al magatzem.
Es congelen, un any més, les quotes. 84€ per les associacions sense àmbit federatiu i 18€ per vot per les que
si tenen àmbit federatiu.
S’obre torn de paraules: Fco. Santacruz de l’AV Falguera – Abans de deixar les guies a magatzem, proposa
deixar-les a un preu més baix i que estiguin a les associacions. També demana quina administració no ens
donarà subvenció aquest any?
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Alba Gómez – Aquesta proposta l’haurà de decidir la junta, el més important és que surtin. El conveni que
teníem amb la Diputació de Barcelona de 9.000€ s’ha perdut, ara ens haurem de presentar a les
convocatòries. Ens hem presentat a una subvenció, sobre la violència masclista.
Jordi Giró – S’ha de treure profit de les guies, ja que no es pot recuperar tot almenys el costo. Amb
referència a les administracions, insistirem i pensarem en obrir altres vies. El pressupost és auster però sense
rendir-nos a aconseguir més vies.
Carme Carrió d’ AV d’Escodines – Suggereix que amb la presència que hem de tenir, com altes col·lectius, al
carrer, la partida pressupostària que s’ha assignat és molt petita amb les necessitats de lluita que hi ha.
Julio Jiménez de FAV Baix – La nostra federació ja ha fet difusió gratuïta d’aquestes guies a les seves
associacions, per exemple, a la nostra assemblea anual.
M. Mansergas de l’Hospitalet – S’ha baixat el 50% la partida de campanyes, es podria recuperar amb la
despesa que es dedica als xecs de dinar i a la font d’aigua.
Es posa a votació el pressupost 2012
Favorable
Contra
Abstenció

115
40
20

Resolucions assemblea
Resolució drets socials – Fernando Pindado dona lectura a la resolució i a continuació es posa a votació.
Aprovada per unanimitat
Resolució hipoteques – Jordi Giró fa la lectura de la resolució i a continuació es posa a votació
Aprovada per unanimitat
Clausura assemblea
Dins de les dificultats, sinó hagués estat per la col·laboració de la junta sortint això no hagués estat possible.
Els temps sempre posa les coses al seu lloc i ho comprovarem, que sinó hagués estat per ells nosaltres no
estaríem aquí.
Ara els reptes que se’ns presenten no ens falta empenta per abordar-los. Amb la col·laboració i l’ajut
necessària aconseguirem els projectes que tenim per endavant.
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 27a assemblea a les 17.30 hores.

Jordi Giró
President de CONFAVC
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