
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 10/12/19)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Raquel Gómez

Fran Ballesteros

Alfons Ribarrocha

Fulgen Tortosa

Esther Paulo

Manolo Piquer

Excusa assistència: Jordi Medall

ORDRE DEL DIA

1. Perfil gerència.
2. Informe tresoreria
3. Signatura Conveni Col·legi de Treball Social de València.
4. Informe de les vocalies.
5. Conveni i justificacions.
6. Assemblea 2020 
7. Precs i qüestions.

Sent les 19:35 h. dóna començament la reunió per mitjà virtual a la plataforma Moodle de la web 
de l'AVEBC, tractant-se els següents temes:

1. PERFIL GERÈNCIA  

Després de l'anterior reunió de  l'ECT del passat 8 de novembre i tal com es va acordar, s'ha estat
treballant el document de Descripció del Puesto de Treball (DTP) participativament però encara
no el tenim enllestit.  Pilar opina que és molt extens i proposa aglutinar les funcions a nivell
general.  Alfons enviarà l'enllaç del document al  drive perquè tothom el revise i  propose les
modificacions que considere directament sobre el text.

Tanmateix es decideix no llançar el procés de selecció del candidat fins que tinguem el conveni
signat. Davant el canvi imminent del Dr.Gnal., caldria contactar-li per intentar la signatura del
conveni abans que se ho deixe.

Es comenta que necessitem definir les tasques de Miguel perquè estem en la provisionalitat
encara, i ell no sap el que l'ECT té en ment i quin és el marc de referència i els objectius per al
seu treball. Cal tindre una reunió per part de la Presidenta i el Vicepresident amb Miguel i establir
la coordinació entre ell i l'ECT. Alfons li contactarà per concretar.

2. INFORME TRESORERIA  

El Tresorer ha comunicat a última hora que no podia assistir a la reunió. Tanmateix i degut a que
sembla que tenim una situació crítica en tresoreria, de les dos factures que ara mateix hi ha
pendents, acordem esperar al pagament de la factura de Fulgen fins a un mes, tal com ell
mateixa accepta, i pagar solament la de Jesús per no deixar els comptes en mínims, a falta de
saber exactament els saldos dels mateixos i les previsions de pagaments. Respecte a Jesús,
Pilar ja va donar compte via email de la seua oferta per les gestions derivades de la contractació
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laboral, la qual incloïa esperar al pagament de les despeses de contractació fins a tenir l'ingrés
del conveni amb la Conselleria, llevat de les cotitzacions de la TGSS i  les retencions per l'IRPF.

Necessitem que el Tresorer ens informe dels pagaments recurrents i la previsió de tresoreria per
a un parell de mesos almenys. Alfons li enviarà la petició amb copia a la resta, i que ens informe
en un email, d'eixa manera podrem prendre les decisions pertinents per assegurar els suficients
recursos.

Per altra banda, també es comenta que tenim les bosses paralitzades, i podem generar ingresso
si fem alguna iniciativa aprofitant les dates nadalenques. Decidim que Miguel envie un email
atractiu i amb foto a les empreses EBC per oferir-les com un regal que elles poden fer a les seues
persones empleades.

3. SIGNATURA CONVENI COL·LEGI DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA  

Pilar informa que des del Col·legi de Treball Social de València ja han confirmat el seu interés en 
el conveni, així que la signatura previsiblement serà el proper mes de gener. Es farà en un acte 
per al que la Presidenta demana presència dels membres de l'ECT que puguen assistir. Ja 
informarà de la data quan es concrete.

4. INFORMACIÓ VOCALIES  

Coneixement

Amb l'objecte de que els materials elaborats com a programes d'intervenció en centres educatius 
estiguen accessibles al públic, tant els elaborats per Anke com per Juan Antonio,  es requeriran 
amb el mateix format i es penjaran a la web. Esther Paulo es ficarà en contacte amb ells.

Fran diu que ell els pot revisar cara a la maquetació.

Comunicació

Fran comenta que va fent accions per comunicar el dia a dia de l'associació, i veu la necessitat de
parlar amb Miguel per vore continguts sobre el que està fent. També comenta que seria 
convenient que els consultors puguen disposar dels tríptics i demés materials que hem elaborat. 
Alfons en portarà a la reunió de demà amb consultors de València. Raquel comenta que els de 
Castelló ja en tenen.

Es comenta que recentment Miguel ha estat convidat per l'assemblea de Canàries perquè 
explique el que fem a l'AVEBC. Ell ha compartit una presentació via email i tenim dubtes en 
alguns continguts com el organigrama o  el projecte de guarderies. Són coses que l'ECT ho ha 
tractat ni decidit. Pensem que fins que no definim bé el DPT i li deixem clares les directrius, ens 
podem trobar en este tipus de problemes. Els responsables som nosaltres que encara no hem 
donat una solució a esta situació.

5. CONVENI I JUSTIFICACIÓ  

De moment no hi ha novetat sobre la justificació i signatura del conveni amb la Conselleria.

6. ASSEMBLEA 2020  

Abans de preparar la propera assemblea, cal esperar a que tinguem més definit el tema de la 
contractació laboral i el conveni amb Conselleria, ja ficarem data més endavant. Tanmateix 
podríem deixar la costum de fer-la sempre a dates similars (febrer).

Concretem data per a la propera reunió de l'ECT. Fran passarà un Doodle.
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De cara a la renovació de càrrecs en la propera assemblea, cal revisar els Estatuts per vore que 
diuen al respecte.

7. PRECS I PREGUNTES  

Curs de facilitador de municipis: hi han inscrits (11 fins fa pocs dies) i va a fer-se. Pilar planteja el 
tema dels descomptes, s'aprova un descompte en tots els cursos de formació d'un 40% per a 
persones associades que exercisquen en consultoria i per a altres associacions amb les que 
l'AVEBC haja conveniat. I també per a socis de l'EBC a nivell federal.

Sense més assumptes que tractar, sent les 21:00 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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