ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVIBC 2018
Lloc: Casal Cívic Arraona - Els Merinals - Julio Regalado
Data: 24 de Març del 2018.
Hora inici: 10:45h

Inici de l’Assemblea:
El President, el Sr. Albert Arnau, dóna la benvinguda a les entitats assistents.
El vicepresident, el Sr. Enrique Nieto, excusa al secretari, el Sr. Antonio Cazorla, que no ha pogut assistir a
la reunió. Es decideix per majoria que el Sr. Enrique Nieto, signarà l’acta de l’assemblea del 2018, en
substitució del Sr. Antonio Cazorla. Es passa a llegir l’acta de l’assemblea de l’any anterior. S’aprova per
majoria.

Desenvolupament de l’assemblea:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Es passa la memòria del 2017 i el Pla d’actuació del 2018.
Es presenten els comptes del 2017.
En aquest punt, s’explica que s’ha realitzat una auditoria i que amb la nova gestió, s’han reduït
despeses així com pòlisses. D’aquesta manera, s’està aconseguint, poc a poc, reduir el deute que
té la FAVIBC.
Es comunica i s’informa de la intenció de la FAVIBC de vendre els locals situats al C/ Ginebra 40
de Barcelona. També que la FAVIBC, té a la disposició del seus socis el Llibre major, on poden
consultar els comptes de l’entitat
S’aprova el pressupost del 2017.
Es passa a explicar i comentar la Memòria del 2017 i les actuacions dutes a terme pels diferents
territoris.
En aquest punt, la Junta realitza una valoració envers al tema de la “salut” de les entitats veïnals.
Creuen que està en un moment molt delicat i que cal retornar als orígens i convertir-se, d nou, en
l’altaveu dels veïns i en les reivindicacions per la millora dels barris.
Es passa a presentar el Pla d’actuació de l’any 2018 i el seu pressupost. Es vol treballar d’una
manera més propera i potenciant a les entitats veïnals com a agents socials del territori.
També es comenta que hi ha la clara intenció de treballar colze a colze amb les altres entitats
socials presents al barri per aconseguir una millor actuació comunitària que beneficiï a tothom.
S’explica que hi hagut diferents reunions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per parlar
sobre l’estat dels edificis i de la ITE
Es valida el pressupost i el Pla d’actuació per l’any 2018.
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Aportacions de les entitats.
Estat dels blocs:
L’AVV d’Arraona, informa de la situació d’alguns dels seus blocs encara segueixen tenint Aluminosi, i que
ja han iniciat converses amb l’AHC. L’AVV de Badia, també explica la seva experiència amb la problemàtica
de l’Amiant.
Subvencions:
Les entitats expressen les seves dificultats a l’hora d’entregar les subvencions així com las justificacions.
Es queixen de que hi ha massa burocràcia i que, a més a més, l’Administració no realitza els pagaments a
temps.
Acords
▪

Es recorda que hi ha subvencions per la instal·lació d’ascensors. La FAVIBC, informarà als seus
associats tan bon punt siguin publicades les ajudes. 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. També que si necessiten cap ajuda, no dubtin en trucar, doncs
hi ha un equip de professionals destinats per aquestes tasques.

▪

S’ha arribat a una col·laboració amb l’entitat Walking Ftbol. Si algú està interessat, pot preguntar
directament i se’ls posarà en contacte.

▪

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

President

Albert Arnau Pacheco
Barcelona, 24 de Març del 2018
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