
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 04/02/2020)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Esther Paulo

Camila Miraudo

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Jordi Medall

Raquel Gómez

Excusen assistència: Alfons Ribarrocha i Fulgen Tortosa

ORDRE DEL DIA

1. Assemblea del dia 22-02-2020: Organització, contingut i responsables de cada punt a 
tractar

2. Resum reunió amb Organització del passat divendres, estat de comptes i propostes, 
aprovació si correspon

3. Informació vocalies i col·laboració visita empresaris italians

A les 19:55 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1. ASSEMBLEA PROPER 22/02/2020  

Pilar comenta el resum dels temes que ha tractat amb Jesús en relació a la modificació dels
Estatuts de cara a l'assemblea: canvi seu social, denominació de Grup Local (GL) en substitució
de Camp d'Energia i ratificació de nous socis . Esta última qüestió es pot realitzar per l'ECT en
lloc de l'assemblea.

Per altra banda, després d'un debat sobre la habitual manca de candidats i la complexitat que
comporta els canvis de membres de l'ECT, es proposa que el període del càrrec es canvie dels 2
anys actuals a 3 anys, podent-se renovar per 1 any més.

Es ratifica l'ordre del dia plantejat per la Presidenta per a l'assemblea, tant per a la ordinària com
per a la extraordinària, el qual ha facilitat en document enviat prèviament (vore). I s'afegeix un
punt  per  a  informació  de  vocalies  i  de  GL (Grups  Locals)  i  un  altre  per  a  Convenis  i
Col·laboracions.

Lloc: Pou de Beca, Jordi explica el pressupost: 32€ per persona (incloent esmorzar i dinar).
Enviarà la proposta perquè Fran ho fique a la web.

2. PRESSUPOST 2020  

Respecte a la proposta de Pressupost per al 2020, en general es veu realista, tenint en compte
que el Conveni amb la Conselleria no està inclòs (tanmateix vindrà bé per al 2021 pagar salaris), i
que el pla estratègic no es recull en la seua totalitat, entre altres coses perquè és per a dos anys.

Jordi  planteja  la  necessitat  d'acudir  a  finançament  extern  per  poder  disposar  de  suficient
tresoreria  que  ens  permeta  afrontar  els  pagaments  pendents,  especialment  els  salaris  del
personal i la devolució dels préstecs que van fer alguns membres de l'ECT. Es debat sobre la
conveniència de formalitzar una pòlissa o un préstec bancari, pel que es decideix que es faça una
proposta per tresoreria i decidirem.
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3. VISITA EMPRESARIS ITALIANS  

Camila facilita un resum en document enviat prèviament (vore): el projecte consisteix en la visita a
la AVEBC de 6 empresaris italians durant 3 dies. Pilar, com a presidenta, va signar un document 
de col·laboració. Com que els membres de l'ECT som persones voluntàries, no tenim 
disponibilitat per a les 8 hores diàries que es requereix (excepte la persona contractada). Hi ha un
pressupost per a despeses de desplaçament i dietes però es desconeix si també per a altre tipus 
de despeses. Es constata també el problema de l'idioma que potser requerisca d'una persona 
intèrpret. S'està parlant també amb la Càtedra per a veure possibilitats de suport, ja que el 
empresariat italià té interès a conèixer-la. També caldrà contactar amb empreses perquè puguen 
visitar-les.

4. INFORMACIÓ VOCALIES  

Empreses

Raquel planteja si es pot fer el BBC a una empresa filial d'una multinacional. Sorgeixen dubtes 
sobre la seua transparència i autonomia, finalment després d'un debat es decideix que recave 
més informació sobre les motivacions i el perfil de l'empresa i ho tornem a parlar en propera 
reunió.

5. PRECS I PREGUNTES  

Finalment s'acorda que Pilar passarà una proposta per assignar cada punt del ordre del dia de 
l'assemblea a les persones que s'encarregaran de la seua exposició.

Raquel planteja la possibilitat de fer alguna dinàmica participativa, la qual cosa es molt ben 
acollida.

Sense més assumptes que tractar, sent les 21:20 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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