
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 05/10/2020)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Esther Paulo

Camila Miraudo

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Excusa assistència Pruden López

ORDRE DEL DIA

1. Assemblea extraordinària. Contingut. Difusió

2. Assemblea Federal. Resum

3. Tràmit utilitat pública

4. Webinars i cursos

5. Informació Vocalies

6. Informació Grups locals

7. Activitats, premis TFJ Càtedra

8. Precs i qüestions

A les 19:30 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA. CONTINGUT. DIFUSIÓ  

El proper dia 28 d’octubre es celebrarà una assemblea extraordinària de manera telemàtica, amb
el següent ordre del dia:

• Acord de participació en el procés de creació de la Federació española de l’EBC

• Aprovació de l'Estatut d’Entitat de Voluntariat

• Acord d'inscripció al Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana

• Acord d’integració com a membre de la Plataforma de Voluntariat de la C.V.

• Ratificació de l'acord que es va prendre  a l'assemblea extraordinària del 2017 per a la
sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.

Fran prepararà el formulari de votacions i l'enllaç per accedir a la plataforma per la que es farà
l'assemblea, per tal d'enviar-ho junt en la convocatòria. Es realitzarà la convocatòria notificant-la a
cada persona associada i també publicant-la a la web.

L'únic document previ a facilitar serà el de l'Estatut del voluntariat.

2.     ASSEMBLEA FEDERAL. RESUM  

Es resumeix l'Assemblea de l'Associació Federal  el  passat  dia 20 de setembre,  en la  qual
després d'una votació es van canviar els Estatuts de la mateixa per a reconvertir-la en una
Associació Territorial que incloga als C.E. que formaven part com a associats. D'altra banda des
d'aqueix punt inicial es reobri un procés de constitució d'una nova Federació o Confederació que
incloga a totes les Associacions Territorials del territori espanyol. Pilar comenta que el passat dia
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1,  va  tindre  lloc  la  primera  d'aquestes  reunions  (amb  una  persona  representant  de  cada
associació territorial) i de la qual van formar part les Associacions Andalusa, Canària, Valenciana,
Girona,Terrassa,  Barcelona  i  el  C.E.  de  Valladolid  en  representació  de  la  nova  Associació
Territorial, que es puga constituir. Es van treballar els procediments legals i van quedar emplaçats
per al proper dia 15 per a portar consensuats per cada Associació, les finalitats, la governança i el
finançament de la nova entitat.

3.     TRÀMIT UTILITAT PÚBLICA  

La tramitació per a esta declaració es va contractar amb el despatx de Jesús. Tanmateix a 30 de
setembre ha complit el termini compromés sense que s’haja presentat la sol·licitud.

El tresorer confirma que es va pagar el primer pago de 605€ per a este servici, i que falta el
pagament final. Alfons s'encarrega de que el gerent faça les gestions oportunes per contactar i
demanar a Jesús la realització de la feina o, i si en una setmana no ho solventa, cercar alternativa
amb una altra gestoria.

4.     WEBINARS I CURSOS  

Webinar Municipis Turístics Sostenibles

Alfons comenta que degut a problemes amb una de les persones que devia participar a la
webinar programada per a demà, es decideix cancel·lar-la i notificar-ho amb el següent text: «Per
motius organitzatius es suspén el webinar sobre turisme sostenible programat per al 6/10/2020,
intentarem reprogramar-lo per a una nova data. Demanem disculpes i us mantindrem informats.»

Curs formació del professorat «Transformant el nostre món»

Curs realitzat per la Fundació Novessendes a la plataforma de cursos de la nostra web, en el
marc del projecte que Novessendes està desenvolupant sobre l'EBC en Secundària, amb el
recolzament de Miguel.

El voluntariat de moment es  registra en Novessendes, i un cop l'AVEBC ja tinga els tràmits
acabats assumiria eixa tasca amb les seues persones voluntàries.

Per a desenvolupar les tasques de monitors i monitores formadores, es va oferir a persones
consultores de l’AVEBC, i algunes d’elles participaran als centres de València, encara que a
Castelló no ha estat possible.

Webinar Hotels Sostenibles

Este webinar està previst per al dia 20, amb Raquel com a moderadora. Miguel pot passar
informació concreta sobre els webinars, participants, etc. I assegurar-se de que estan tots els
ponents confirmats.

5.     INFORMACIÓ VOCALIES  

El Tresorer informa que tenim un saldo de 626,80€ en Grupo Zona. Hi ha que fer les gestions
oportunes amb Grupo Zona per a poder fer us d’aquest saldo al nostre favor.

A proposta de Caixa Ontinyent en el moment de sol·licitar una pòlissa de crèdit de 15.000 €,
s'aprova contractar una assegurança que cobrisca la responsabilitat civil dels membres de l'ECT
en l’acompliment de les seues funcions.

6.     INFORMACIÓ GRUPS LOCALS  

El Projecte per al Foment de la cultura rural sostenible, segons el marc de l’EBC al sector turístic
de l’interior de la província de Castelló té prevista la sessió final l'última setmana d'octubre i s'ha
delegat amb Miguel l'organització de l'esdeveniment: concretar el lloc (Mar de Fulles), invitacions,
autoritats, etc. Raquel verificarà que estan realitzant-se les tasques corresponents.
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Esther comenta que quant a autoritats, el més adequat és convidar a les de la Diputació de
Castelló, ja que és esta institució qui co-finança el projecte.

7.     ACTIVITATS, PREMIS TFJ CÀTEDRA  

Pilar comenta que el passat dia 22 de Setembre va col·laborar com a jurat al costat del Director
general de la Conselleria d'Economia  i el Director de la Càtedra, per a atorgar  el IV Premi al
millor TFG 2020 de la Càtedra d'Economia del Bé Comú, i també al  Millor Projecte Empresarial
quedant-se els dos  premis deserts.

El  titular  de  la  Càtedra  EBC  de  la  Universitat  de  València  ens  ha  sol·licitat  col·laboració
econòmica per al curs de Diploma en Consultoria EBC, demanant si des de l'AVEBC podem fer
alguna aportació per tal ajudar a cobrir el dèficit de 3.000€ que suposa posar en marxa la 3ª
edició del Diploma amb tan poca inscripció com la que va atendre la sol·licitud. Pilar comenta que
ha mantingut una conversa amb Joan Ramon valorant la proposta d'una major cooperació en la
difusió, ja que només quedaven tres places per cobrir. Finalment es decideix per consens no
col·laborar econòmicament amb la Càtedra ja que estem en un moment de finalització, justificació
i les partides ja estan assignades per a aconseguir els objectius del nostre pla estratègic

8.     PRECS I QÜESTIONS  

Es comenta que hi ha una falta de comunicació fluida i adequada amb la gerència. No estem
portant a terme un treball en equip satisfactori. Tots els membres de l'equip donen la seua visió i
finalment es planteja posar per escrit el nostre advertiment i manifestar les coses fonamentals a
respectar-se, en la forma i en el fons, marcant les prioritats de l’activitat de la seua dedicació a les
tasques adequades. Hem de fer un seguiment en el que puguem col·laborar adequadament per
part de tots i totes. Es valora positiu fer una reunió específica per concretar una solució. Es
considera necessari elaborar un codi de conducta ètica inclòs en un marc de governança que
plasme  la relació i obligacions dels membres del ECT i de la gerència, que afavorisca una major
harmonia i cohesió grupal.

Sense més assumptes que tractar, sent les 21:30 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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