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Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies, celebrada el 27 de juny 
del 2019. 
 
Reunida l’Assemblea General ordinària, amb l’assistència de la Junta 
Directiva, i dels socis necessaris segons els estatuts, en segona convocatòria, el 
president obra la reunió a les 19,00 hores i explica el perquè de la reunió. El 
secretari passa a llegir l’ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació del acta anterior. 
 El vice-president dona lectura a l'acta anterior. 
 No hi ha intervencions per part dels socis. 
 S’aprova per unanimitat. 
 
2.- Lectura i aprovació del estat de comptes. 
 El tresorer presenta l'estat de comptes 
 No hi ha intervencions per part dels socis. 
 S’aprova per unanimitat. 
 
3.- Informe de gestió. 
 El President, Sr. Josep Ortiz, presenta el informe de gestió. Remarca el 
compliment del pla de treball aprovat en l’assemblea anterior. 
 Comença fent referència al “Pla de futur de Can Peguera”, concretament 
explicant els retards i desídia per part de l’Ajuntament en quant al compliment 
dels acords presos en la comissió de seguiment i l’incompliment dels seus 
compromisos, en primer lloc el començament de les obres de la “balconada 
d’equipaments”. També fa menció al desacord en quant al tema de la 
rehabilitació dels habitatges i planteja que, de mantenir-se , caldrà la 
organització i mobilització de tots els veïns i veïnes. 
 A continuació informa de la incorporació de dos nous professionals, la 
Laura i l’Eloi al Pla d’Acció comunitària (PAC) del barri, del funcionament de 
les diferents taules de treball i els projectes i activitats que duem a terme. 
 Explica, finalment de la situació i les activitats del Casal de Barri “La 
Cosa Nostra”, posant èmfasi en el projecte de petita infància “Trèvol”. 



4.-Pla de treball. 
 Pren novament la paraula el Sr. Ortiz per explicar el Pla de treball, que es 
 concreta en les següents propostes: 

 Impulsar el Pla de Futur. Arribar a acords amb l’Institut sobre 
la rehabilitació dels habitatges. 

 Aconseguir més inversions al barri. 
 Desenvolupar els cinc eixos del “Pla d’acció comunitària”, 

Joves, xarxa de cooperació mútua, Salut, inserció laboral i 
gent gran, creant les taules de treball restants i potenciant la 
realització d’activitats en els cinc àmbits, que ens ajudin a 
combatre la pobresa en el barri. 

 Aconseguir la gestió cívica del Casal de gent Gran i, per 
l’Associació Juvenil Tronada, la del futur equipament 
d’infància i joventut. 

 Enfortir l’A.VV., aconseguint més socis i sòcies. 
 

 A continuació es dona la paraula als i les assistentes per que puguin 
expressar les seves opinions i fer propostes. 

 El senyor Pepe Muñoz, pensa que l’Institut fa molta despesa en 
rehabilitacions, que al Casal de barri manca ordre, no es deixen les coses 
ordenades i que hi ha perill al passar per la pista. També fa menció al 
problema del aparcaments provocats per persones que bloquegen l’accés 
aparcant en doble filera. 

 La senyora Anna Maria, pregunta “què fa l’Associació davant la 
problemàtica dels habitatges rellogats”. 

 El senyor Cristian reclama més ilꞏluminació al carreró del carrer Ribelles, 
afirma que la majoria de reclamacions que es presenten a l’Ajuntament 
no es solucionen, es lamenta de que hi ha termites per tot el barri i que 
aquest es un tema que hauria de assumir l’Institut. Finalment diu que li 
sembla una exageració el pressupost de 9.000 € donat per l’Institut, per la 
substitució de dues portes i tres finestres. 

 La senyora Bernarda creu que l’Institut aplica criteris diferents per fer les 
rehabilitacions del habitatges i es pregunta “per què hi ha a qui no se les 
fa” 

 La senyora Luisa explica que te termites a casa i el Institut li ha dit que 
“Es el seu problema”. 

 La senyora Paquita, pregunta si la “la rehabilitació dels habitatges 
prevista al Pla de futur, significarà un augment els preus dels lloguers”. 



 El senyor Josep Maria explica que les reclamacions adreçades a 
l’Ajuntament pels ciutadans s’han de cursar per escrit o en línia per que 
tinguin efectivitat i es pugui fer reclamacions es cas d’incompliment. 

  
 Pren la paraula a continuació el Sr. Ortiz. Diu que totes les rehabilitacions 
s’han han d’estar d’acord a la seva corresponent cèdula d’habitabilitat. Sobre 
els temes del Casal de barri que s’han  plantejat diu que s’haurien de plantejar 
en el si del Casal, no obstant com president del mateix, en pren nota i ho 
traslladarà. També recorda que el Pla de futur preveu la adequació de les pistes 
esportives. 
 En resposta a la senyora Anna Maria diu que “Quan sabem d’algun cas, 
ho posem en coneixement de l’Institut”, que no acostuma a informar de les 
gestions que realitza per la seva banda. 
 Com resposta a la senyora Paquita, diu que quan es faci les 
rehabilitacions dels habitatges hi hauran “pisos pont”, al mateix barri, per 
ubicar a les famílies afectades i no hi haurà augments dels lloguers. Afegeix 
que cal que al moment de inici de les obres l’Institut tingui fet un cens 
actualitzat dels llogaters. 
 Finalment, en relació al tema del pressupost plantejat pel senyor Cristian, 
diu que possiblement es molt elevat i el motiu sigui les subcontractes amb les 
que treballa l’Institut. 
 
 
5.- Situació de la Junta Directiva. 
 Prenen la paraula el Sr. Ortiz, primer i el senyor Josep Maria després, per 
explicar les dificultats que te la junta directiva per abordar totes les tasques i 
reclamen més participació i implicació dels socis i sòcies. 
 El senyor Pepe, s’uneix al dit anteriorment i el senyor Cristian s’ofereix a 
donar un cop de ma i diu que “li agradaria involucrar-se”. 
  

A les 21,30 hores, sense cap tema mes es dona per finalitzada la reunió. 
  
 
 I per que així consti, signen la present, en la ciutat de Barcelona a 27 de 
juny de 2.019 
 
 
 El secretari      El President. 
 
 
 Jordi Ortiz Sacristán     Josep Ortiz. 


