28a Assemblea de CONFAVC
de 2013
Terrassa
A les 10.45 hores, el dissabte 23 de febrer s’obre la 28a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels
membres de la junta directiva de CONFAVC i el sr. Jordi Giró president de la CONFAVC, el senyor Jordi
Ballart alcalde de Terrassa, el senyor Miquel Puig delegat per presidència del govern de la Generalitat i el
senyor Emiliano Martínez president de la FAV Terrassa.
Memòria 2012
Un cop acabat l’acte de cloenda en Jordi Giró i els altres membres de junta presenta la memòria i primer de
tot, vol agrair als treballadors pel treball fet. Fa un resum del que s’ha fet aquest any: projectes, visites als
barris, intercanvis de coneixements, etc..
Pel que fa referència a la Fundació CONFAVC, s’han de modificar estatuts per tal d’ajustar a les nostres
necessitats.
La Coop. Habitatges Veïnals amb una situació complicada. En aquests moments s’estan resolent els
problemes amb la promoció de Sant Adrià del Besòs. Fa una explicació de la promoció de Manresa que està
pendent de sentència del jutje. I en quant a l’Hospitalet, també en tràmit, totes han requerit un esforç
important.
S’espera un reforçament de la Coop. Gestió Veïnal de Barri.
En quant a Sinera, s’han resolt les qüestions econòmiques internes.
És molt important saber que es fa als territoris. És per això, que ens reunim amb les federacions. Per
exemple, Hospitalet estan sent molt incisius en sanitat. A Badalona, on vam celebrar el darrer Consell
Federal, hi ha clares actuacions municipals contra les associacions de veïns.
Estem a la PAH (plataforma afectats per l’hipoteca). Vam estar al congrés amb altres moltes entitats.
També estem a la plataforma prouretallades, treballem conjuntament, en sanitat, educació, habitatge, drets
socials. A la Plataforma pel dret a la salut, i a Plataforma aigua és vida, etc...
En el tema de la comunicació hem de fer un esforç intern i de cara a les entitats. Estem més presents als
mitjans de comunicació.
Estem participant en un projecte europeu: “I am Europe” però malauradament aquest no donarà diners.
Estem, en aquests moments, impartint el curs dels GIM’s a Terrassa. I hem acabat el d’eines contra la
violència masclista.
És el treball que hem pogut fer en sis mesos. S’ha de treballar amb els ajuntaments per resoldre els
problemes.
Ens vam assabentar al juliol de la retallada del conveni. Les cinc persones que tenim treballant a la
CONFAVC és l’estructura justa i no volien perdre cap. Per tant, hem tingut que fer ajustos al personal i altres.
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Hem acabat amb un dèficit petit. Hem de valorar que la gent es compromesa amb el projecte. Ens ajuden en
les associacions i federacions.
S’obre un torn de paraules.
.- Salguero (Badalona) – S’ha de fer una correcció. Gup ICV  ICV+Esquerra U i Alternativa.
No hem agrupat a tots els sectors implicats en el tema de la sanitat. Hem d’anar tots junts bates blanques i
AV. La CONFAVC no ha arribat.
.- Romero (S. Felíu) – Del tema del recàrrec metropolità del transport no hi ha cap referència a la memòria.
Hem d’aconseguir acabar amb el recàrrec. Proposa que es prengui més seriosament que s’ha fet des de 2008
-2009.
.- J. Pujal (Tàrrega) – l’hagués agradat una visita a Tàrrega per part de la junta. Pregunta per les relacions
amb FAVBIC. S’ha d’anar tots a una. La federació està a les dues entitats.
.- M. Piñar (Hospitalet) – L’agradaria que s’haguessin fet més coses. Subscriu altres intervencions. S’ha de
coordinar accions conjuntes amb altra gent. Ressalta el tema de la taxa de mobilitat, el tema no està tancat.
Ells segueixen sense pagar. No és coherent, s’ha de treballar més.
No es fa cap referència a la gent gran.
.- Isidoro (Hospitalet) – Reivindicació d’accions. Mobilització real. Calen accions que arribin a més gent.
S’han fet reunions però cap esmena al tema de l’electricitat. Hem de forçar a les administracions i a les
empreses. Ho hem de posar al pla de treball. Hem de ser capaços de fer-ho o en replantejarem seguir.
.- Agustí (S. Vicenç dels Horts) – CONFAVC no està als barris. Sembla una finestreta de l’administració
pública. No veu a la CONFAVC en situació de batalla. 65.000€ del pressupost en salaris? A les associacions
de veïns treballen i s’ha d’estar sense cobrar. S’ha de tornar a les reivindicacions i combatre no veu aquest
esperit.
Jordi Giró contesta a les intervencions.
-

Sanitat – La comissió ha estat reactivada i participa molta gent. També participem molta gent del
moviment veïnal amb altres moviments. Som al carrer.
Recàrrec metropolità del transport. És veritat que no s’ha treballat. Es farà al 2013. el problema que
hi ha és que no tenim llei de transport. Ho hem de treballar en comissió de mobilitat. Hem de posar
més recursos per lluitar per una llei de transport.
Gent gran. Treballem amb els jubilats, però ho hem de fer més. Hi ha treball i intercanvi
d’informació.
Aigua.
Que han presentat mocions contra el recàrrec de l’aigua. El tema de les elèctriques
haurem de treballar més.
No som “ventanilla única de la administración”. Ningú a CONFAVC cobra. Creiem en el projecte i
estem al carrer i a totes les lluites. Som una entitat de d’alt a baix i de baix a dalt. Ens hem de
relacionar amb les institucions. Ens han fet fora del consell d’administració de l’ACA perquè els diem
que hem de parlar del preu de l’aigua, som incòmodes per l’administració. Volem no dependre
econòmicament de les administracions en un futur.

Resultat de la votació de la memòria.
Favorable  98
Contra  4
Abstenció  16
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Informe econòmic 2012
Alba Gómez, gerent de CONFAVC fa un resum dels principals punts de l’informe econòmic:
-

A finals de juny se’ns va notificar la retallada del conveni del 25% tot i que l’impacte pel temps
transcorregut és d’un 35% al pressupost ja que s’estava executant durant mig any.
S’estan buscant altres vies de finançament.
S’han reduït despeses de personal i no s’ha pagat la paga extra de desembre. O reducció de fons
propis.
S’ha eliminat la despesa de gestoria, s’assumeix internament.
No es pot reduir més les despeses de funcionament.
Les despeses de bancs ens asfixien: 2 pòlisses de crèdit amb unes despeses de 10.500€. Es proposa
treballar amb la banca ètica i cooperatives.
Hi ha molta morositat en el cobrament de les quotes més de 5.000€.
Hem de tenir en compte que hem passat de 31.000€ de dèficit que s’esperava a 8.000€ .
Els fons propis queden en uns 26.000€
Encara ens deuen subvencions de 2010 i 2011.

Des de la taula es fa un incís per informar de l’assistència:
31 associacions de veïns
10 federacions
66 persones
S’obre un torn de paraules.
.- Elena (Castelldefels) – El no pagar les pagues extres ha estat un acord? No hem d’entrar a les mateixes
pràctiques amb les que no estem d’acord. Es pot treure d’altres llocs. Els xecs?
.- Zaida (Barcelona) – Està previst una rebaixa de les quotes? Perquè hi ha una desviació en despeses de
local? Proposa que Sinera no cobri lloguer.
S’ha de fer un treball conjunt per les economies conjuntes. Ampliar sinergies entres les federacions per
aprofitar recursos. Proposa que tot el moviment veïnal es passi a la banca ètica, la FAVB ho està fent.
.- Isidoro (Hospitalet) – 5.000€ de què?. 7.753€ en pèrdues de guies? Perquè la Fundació deu 14.000€?
.- Fernando (Barcelona) - les quotes dels socis son 18.000€? Reflexió: hem de lluitar pels drets socials no
hem d’entrar a valorar pagues extres.
.- Agustí (S. Vicenç dels Horts) – Està en contra que hagi assalariats a CONFAVC, votarà en contra del
pressupost 2012. Demana que es detallin més els sous.
.- Zaida (Barcelona) – a la FAVB hi ha més personal que a CONFAVC, és necessari. S’ha de reconèixer la feina
de les persones.
Respostes de la taula per part d’Alba Gómez
-

Banca ética. S’han fet reunions amb Fiare i amb Triados. Es pot estendre als barris.
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-

Sinèrgies: amb la FAV Baix hi ha un conveni de col·laboració, està molt avançat, optimitzem
recursos, adreçat a programes concrets.
A terrassa s’esta desenvolupant el programa dels GIM’s. A Barcelona no es va poder acabar de
desenvolupar. S’hauria de tornar a treballar en el tema.
- Despeses de local. S’ha arribat a un acord amb Sinera. Ha d’haver un lloguer simbòlic. S’ha signat
un contracte: lloguer durant 3 anys més 800€, 900€ i 1.000€ de despeses.
- Rectifica a l’intervenció de l’Hospitalet no són 5.000€ sinó 4.470€.
- El que devia la fundació, avui ja està pagat perquè s’ha cobrat de l’AMB. Es referia al projecte del
mapa de comunicació.
- no hi ha previst una reducció de les quotes però portem cinc anys de congelació.

Respostes d’en Jordi Giró
-

Xecs – eren del dinar del personal s’ha eliminat totalment.
Paga extraordinària – no havia opció. Es va fer contra la nostra voluntat. Es vol treballar per
recuperar els drets.

Votacions de l’informe econòmic.
Favorable  99
Contra
 4
Abstenció  23

Pla de treball 2013
Fernando Pindado - Es farà en dos parts. Primer es presentaran les línies estratègiques. Necessitem més
suport per fer-ho tot. El debat es farà després del dinar.
Ens posen impediments per desenvolupar els nostres drets, perquè no ens reunim ni manifestem, amb
multes. Hem de col·laborar amb les plataformes.
Cóm enfoquem la nostra relació amb les institucions? Perquè serveixen els òrgans de participació?
Serveixen? S’ha d’omplir la fitxa.
-

Drets socials
Polítiques de gènere
Inclusió social. Creix la desigualtat. Hem d’evitar que es criminalitzi a la gent en risc.

J.M. Sanz – Economia social
Ens hem de comprometre amb els projectes que generem. L’Objectiu: consolidar i canviar el xip.
Facilitar eines perquè les associacions s’acostin a alguns projectes. Millorar la capacitat d’iniciatives que
tenim. Col·laborar en el que es vol col·laborar. Exemple: pòlisses de responsabilitat civil.
Si ens ajuntem la capacitat de negociació és major.
Pol Ansó – Habitatge
Es poden treballar els temes en profunditat als Consells Federals.
En aquests moments el tema de l’habitatge ha canviat. Tenim 4 línies de treball:
-
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Col·laboració amb habitatges veïnals

- Hem de ser-hi a les reivindicacions
- Estret seguiment del Pla Nacional de l’Habitatge
- Manera d’afrontar la problemàtica
No està el company que porta el tema de sanitat perquè pugui fer la seva explicació. El que hem de tenir clar
és que la sanitat no es pot convertir en un negoci.
S’obre un torn de paraules.
.- Mireia – Castelldefels. Si no hi ha feina no haurà ni sanitat ni res. Haurem de tractar temes de la gent jova i
l’atur. Què és la banca ètica i on son les sucursals.
.- Piñar – Hospitalet. El pla de treball be, però s’haurà de passar-lo pels tallers. S’ha de fer un esforç amb la
comunicació de la CONFAVC perquè anem descoornitats. Triem els temes prioritaris, per tal de treballar els
temes que puguem i a les plataformes perquè sols no podem.
.- Paqui- Hospitalet. La CONFAVC està freda en aquesta assemblea. Ens envia a les taules de treball a
debatre.
.- Isidoro – Hospitalet. Aquesta és l’assemblea, sobirana. La que ha de decidir que fer amb els temes i no les
comissions.
.- Mansergas – Ha d’haver més comunicació a la darrera comissió de sanitat no ens van avisar de la seva
anulació. Avui és dia de concentració i els 60 que hi ha aquí no arribarem. S’ha de coordinar millor.
.- Fernando – Barcelona. Veiem com ens concentrem a totes les accions que ens arriben reivindicatives.
Assistim però cadascú va per una entitat diferent i no ens agrupem amb la CONFAVC. Es troba a faltar
l’aglutinament de les associacions de veïns els socis de la CONFAVC. Les associacions no som capaços.
Fernando Pindado davant les intervencions aclareix que el que es va a votar en aquests moments son línies
generals de treball.
Pol Ansó també intervé. S’ha enviat amb antelació el pla de treball per tal que es vingui a l’assemblea amb
propostes. Ningú dubte que l’assemblea és sobirana, però també es va a les localitats que se’ns demana. Però
després ens han de retornar la visita a on s’expliqui entre vàries localitats. És molt important el tema de l’atur
que ha exposat la companya de Castelldefels sobre l’atur i els joves però per això necessitem qui ho moderi.
J.M. Sanz explica el concepte de la banca ètica.
Es vota el pla de treball de 2013
Favorable  91
Contra
 21
Abstenció  12
En aquests moments el company de Tarragona, Antonio Peco fa la presentació de la guia que han elaborat:
“Guia per realitzar assemblees amb èxit”.
Desprès de la presentació es constitueix la taula pel debat: Salut, educació i energia. Els ponents fan les seves
intervencions.
A les 15.15 hores es fa el descans del dinar.
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A les 16.30 hores comença la segona part de la 28a assemblea de la CONFAVC
Pressupost 2013
Es posa de manifest els objectius:
-

No perdre recursos humans. Ens hem vist avocats a fer un ERE per tal de no prescindir de personal.
Per tal de comptar amb tota l’experiència i coneixements de la CONFAVC als barris. Demanem un
esforç gran ja que se’ls demana també el compromís amb l’entitat.
També han hagut altres passos com les despeses de Sinera.
Tenim que fer front a la situació i el pes ha recaigut sobre tot el personal. Ens proposem el recuperar tots els
drets dels treballadors, que no hem tingut altre remei que prendre’ls.
Alba Gómez, gerent de la CONFAVC fa una relació dels ingressos previstos.
-

Conveni de la Generalitat
Recursos propis
o Conveni amb la Fav Baix
o Altres – Guies, etc.
Hi ha la proposta de fer recaptació de fons, no es comenta perquè no sabem com anirà el tema.
Amb un total d’ingressos de 170.096€ és el pressupost més baix de la CONFAVC.
En quant a la despesa.
Partida de personal baixa. La Seguritat Social es semblant perquè degut a l’ERE l’empresa els ha d’assumir.
Explica que aquest any l’assessorament comptable i laboral es porta directament des de CONFAVC.
Els costos de l’assemblea també baixen perquè, fins i tot, el disseny del cartell l’hem assumit nosaltres
internament.
Les guies, que ara estem venent, les tenim a l’arxiu i suposen una pèrdua.
Les comptes estan auditades.
Comencen les intervencions:
.- Pep Miró – Barcelona. A les despeses del pressupost de 2012 apareixien despeses de bancs que no
apareixen al 2013. Quina quantitat està destinada a la despesa del banc.
.- José Maria – Castelldefels. Quan es parla de banca ètica de quins estem parlant?
Alba Gómez – La pòlissa que tenim amb la CAIXA de 50.000€ es va reduint trimestralment així que als cinc
anys desapareix. Tenim un préstec amb Atlantis de 35.000€ a un interès del 5%.
Les pòlisses que tenim no estan finançant un deute de la CONFAVC. És per la demora del cobrament del
conveni de la Generalitat.
Es posa a votació el pressupost 2013
S’aprova per unanimitat.
A continuació s’informa de les altes i baixes de socis:
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Baixes: AV Can Mas i AV Can Clos
Altes: Fav de Manresa 8 associacions
S’aprova per unanimitat
Jordi Giró president de CONFAVC comenta que s’estan mirant noves incorporacions a la junta.
Gemma Ubasart està a l’Ecuador pendent de treball. Dos persones malaltes.
Es fa la proposta de que hi hagi noves incorporacions encara que no siguin immediates, sempre oberts en tot
moment. És necessari per aprofundir nous afers i l’amplitud de visions. Ens proposem arribar a quinze
persones.
A partir d’aquest moment s’obre la taula per parlar de l’ILP de l’habitatge.
Clausura assemblea
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 28a assemblea a les 19 hores.

Jordi Giró
President de CONFAVC
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