
ACTA REUNIÓ ECT DEL 1 i 9-04-2019

El dia 1 d'abril, a les 20:20, comença la reunió per la plataforma Hangzhou, amb l'assistència de 
Mª Pilar Rueda, Alfons Ribarrocha, Jordi Medall, Fran Ballesteros, Esther Paulo, Xavier Vicedo, 
Camila Miraudo, Fulgen Tortosa i Manolo Piquer. No pot assistir Raquel Gómez per malaltia.

ORDRE DEL DIA

1. Subvenció presentada
2. Informació vocalies
3. Protocol acollida noves persones associades
4. Declaració utilitat pública
5. Actualització cens persones associades i simpatitzants
6. Situació CE Alacant
7. Obertura Delegacions
8. Contractació targeta de dèbit bancaria
9. Precs i qüestions

1.- Pilar comença agraint el treball de l'equip en la preparació i presentació del «Projecte de 
formació, foment i difusió de la cultura de l'Economia del Bé Comú (EBC) en la Comunitat 
Valenciana» a la subvenció de la Conselleria d'Economia. Primer repte superat.

Es comenta sobre la sol·licitud de Maria Amigo per saber de quina quantitat econòmica es pot 
disposar per a l'execució del «Projecte pilot d'aplicació del BBC (Balanç del Bé Comú) a les 
explotacions Agroecològiques Valencianes», que està subvencionat per la Conselleria d'Agricultura.
S'acorda utilitzar de la tresoreria disponible, un cop ingressada la subvenció de l'any passat, 4.000 
€ per a cadascun dels dos projectes esmentats.

2.- Informació de les vocalies:

• Vocalia d'empreses (Camila): en la Jornada organitzada per la Càtedra, una corredoria 
d'assegurances: BENAYAS va mostrar el seu interès a prendre contacte amb l'Associació. 

• Coneixement (Esther): informa d'un projecte d'adaptació EBC a entitats socials o del Tercer 
Sector, presentat per Novessendes, qui serà la responsable d'executar-lo.

• Municipis (Xavier): l'Ajunt.Catarroja interessat en clàusules socials. Miguel i Xavier li han 
passat informació. Per altra banda, el partit polític Esquerra Republicana del PV s'ha 
interessat en informar-se sobre l'EBC i li han proposat fer un taller sobre EBC municipis.

• Fulgen: comenta que un altre partit polític d'Elda va a incloure el tema de l'EBC i la 
sociocràcia en la campanya electoral. I el candidat del PSOE a l'Ajunt.Alacant també ha 
mostrar interés

Degut als múltiples problemes de la plataforma que impedix la normal comunicació, la reunió no es
pot dur a terme de manera satisfactòria, raó per la que es trasllada al proper dimarts, dia 9 a les 
20:00 i en esta ocasió es farà per Skype. Tothom ha de comunicar la seua adreça pel grup de 
WhatsApp abans de la reunió.

Finalment encara es comenta el tema de les firmes autoritzades per a operar als comptes bancaris, 
decidint-se autoritzar a Pilar, Jordi i Alfons, i fer la tramitació del canvi de les anteriors que eren 
Maria i J.L. Meri.

El dia 9 d'abril, a les 20:00, comença la reunió per la plataforma Skype, amb l'assistència de Mª 
Pilar Rueda, Alfons Ribarrocha, Fran Ballesteros, Camila Miraudo, Fulgen Tortosa, Raquel Gómez i
Manolo Piquer. Excusa l'absència Jordi Medall, Xavier Vicedo i Esther Paulo.



Comencem la reunió al punt que ens vam quedar el passat dia 1:

3.- Definim el protocol per als nous associats, persones i empreses. El secretari enviara email de 
benvinguda a totes les sol·licitud que li apleguen, on assignarà el nº de soci, enllaçarà als Estatuts i 
la web, i indicarà el contacte per ampliar informació: el vicepresident per a les persones físiques i la
vocalia d'Empreses per a les empreses.
En el cas de persones físiques en el mateix email de benvinguda  es convidarà a fer l'ingrés de la 
quota de soci. En el de les empreses es deixa esta tasca al Node degut a la complexitat de la quota i 
el tema de la factura que cal emetre. Queda pendent concretar açò amb el tresorer.
Camila demana el llistat d'empreses associades, que li remetrà Manolo.

Es comenta que hi ha un consultor, Esteban Fortea, que va oferint els seus servicis per fer el BBC 
independentment del moviment EBC, en el que no participa.

4.- En Castelló hem votat que és interessant la declaració d'Utilitat Pública per a l'AVEBC. Pilar 
també opina igual però diu que tenim un problema de tresoreria (sols hi han 1.000€), ja que el 
pressupost per fer les gestions és d'uns 900€.  Tanmateix està pendent la remesa de quotes, ingressos
de consultors, la subvenció del 2018, per tant si Jesús no necessita el cobro immediat podem iniciar 
el procés. Pilar contactarà amb Jesús.

5.- Pilar planteja la necessitat de confirmar les dades de l'actual cens. Necessitem actualitzar tant 
els socis com els simpatitzants i disposar d'un llistat correcte. Es comenta que els socis que no 
paguen la quota deixen de ser-ho. Per a poder portar bé el control en el llibre registre de socis 
(Excel) Manolo es coordinarà amb Jordi per a reflectir els pagaments de quotes i en els casos en què
no es produïsca es passarà a simpatitzant.
Fran comenta que el tresorer hauria d'enviar un avís personalitzat als socis abans de passar el 
cobrament, indicant les 4 últimes xifres del compte al qual se li carregarà el pagament.

6.- No tenim temps de tractar aquest punt, hi ha un pla que va passar Fulgen i hauria de polir-se per
a definir dues o tres coses concretes i tractar-les en una pròxima trobada presencial a Xàtiva. Es 
passarà enquesta per a concretar data, s'encarrega Fran d'això.

7.- A Castelló s'obrirà la delegació, Raquel, Manolo i Jordi es coordinaran per a això.

8.- Per unanimitat dels assistents, s'acorda sol·licitar la contractació d’una targeta de dèbit en 
CAIXA POPULAR en la que figure Mª Pilar Rueda Requena (NIF 24307999N) com a Presidenta 
de l’AVEBC. I així mateix, anular l’anterior autoritzada María Amigo Pérez (NIF: 24371363B), per 
haver estat substituïda en el càrrec en la darrera assemblea de l’entitat de data 10-02-2019.

9.- Que cadascun faça arribar a Pilar temes a tractar en la propera reunió perquè ella confeccione 
l'ordre del dia i realitze la convocatòria.

Sense més assumptes que tractar, es tanca la reunió sent les 21:25h

EL SECRETARI VºBº PRESIDENTA


