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Acta Assemblea Extraordinaria AVEBC, de 28/10/2020 

 

Reunits per mitjans telemàtics a la plataforma Jitsi Meeting, el 28 d’octubre del 2020, sent les 19:00 hores i 

en segona convocatòria, s'inicia la reunió intervenint la Presidenta per donar la benvinguda a les persones 
assistents i exposant l'Ordre del Dia amb la temporalització prevista, que serà de 20 min. per al primer punt i 

de 15 min. per a la resta, així com la metodologia a seguir en cada punt, indicant que després d'una breu 

introducció es donarà pas al debat abans de la votació, si és el cas. 

El Secretari informa de la quantitat de persones sòcies que s’han acreditat per assistir a l’Assemblea, 

incloent les delegacions de vot, resultant un total de 13 persones físiques i 5 entitats jurídiques. Dos 

persones han excusat l’absència. 

Seguidament, sense més preàmbul comença l'Assemblea  

 
1. Acord de participació en el procés de creació de la Federació/Confederació espanyola de 

l’EBC 
La presidenta comença explicant que el passat dia 20 de setembre es va celebrar assemblea de l'associació 

federal, en la qual es va decidir constituir una nova Federación Española de l’EBC que incloga a totes les 

associacions territorials del territori espanyol, i en aquest procés s’està treballant des d’un grup compost per 

persones representants de cada associació territorial, per fixar les finalitats, la governança i el finançament 

de la nova entitat. Les funcions bàsiques han de ser les de cohesió i de comunicació (tal com es va acordar 

a l’assemblea de Cadis), amb una estructura capaç de coordinar a totes les associacions territorials i el 
moviment de l’EBC en l'estat espanyol. També una funció important serà la de coordinació amb la 

Internacional. 

Després d’un breu debat amb aclariments per part d’algunes persones sòcies, es procedeix a la votació pel 

sistema de majories, sent el resultat 17 vots a favor d'integrar-se i participar en el procés de creació de la 

nova Federació Espanyola de l’EBC. 

 

2. Aprovació de l'Estatut d’Entitat de Voluntariat de l’AVEBC 
Després d'una breu presentació per part de la presidenta, en la qual destaca que es va facilitar l'accés previ 

al document de l'Estatut d'Entitat de Voluntariat de l’AVEBC, per la qual cosa totes les persones associades 

han pogut revisar-ho. María Amigo intervé per a donar l'enhorabona a l'equip per aquesta iniciativa. També 

Salvador Marco intervé per a la correcció d'una errata. Finalment, Esther Paulo comenta que l'ésser una 

entitat de voluntariat ens permetrà poder implementar millor els projectes subvencionats amb valoritzacions i 

despeses de voluntariat. 

Es procedeix a la votació mitjançant el sistema de consens sistèmic, quedant aprovat l’ l'Estatut d’Entitat de 

Voluntariat de l’AVEBC sense cap resistència. 
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3. Acord d'inscripció de l’AVEBC al Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana 

Per part del secretari es planteja que per a ser entitat de voluntariat, a més de disposar de l'Estatut acabat 

d'aprovar, és necessari que l’AVEBC estiga inscrita al Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat 

Valenciana, pel que se sol·licita l'acord per a procedir a realitzar aquest tràmit. Pel que es procedeix a la 

votació, quedant aprovat per consens sistèmic sense cap resistència. 
 

4. Acord d’integració de l’AVEBC com a membre de la Plataforma del Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana 

La presidenta exposa que en aquest procés d'integració com a entitat de voluntariat, és interessant 

participar en xarxa i col·laborar amb altres entitats que treballen en la mateixa línia de transformació social, 

per la qual cosa es planteja la integració en la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. El 

secretari informa que la quota anual a aportar a aquesta plataforma és actualment de 130€. 

Després d'algunes intervencions, en les quals es mostra l'interés d'aquesta proposta, es procedeix a la 
votació per consens sistèmic, quedant aprovada la integració en la PVCV sense cap resistència. 

 

5. 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. 

La presidenta explica les característiques de la declaració d'Utilitat Pública, indicant també que el tràmit té 

un cost aproximat de 900€, llançant la pregunta a l’asemblea per a valorar l'opinió sobre els beneficis que 

ens pot aportar aquesta declaració i si decidirem seguir per aquest camí. 
Es genera debat sobre les limitacions que implica aquesta declaració per a poder disposar dels serveis 

professionals de les persones que formen part de la junta directiva, sent que actualment no som tants actius 

en l’AVEBC com per a prescindir d'aquests serveis. D'altra banda, es comenta que aquestes limitacions 

tenen un aspecte positiu perquè ens ajudarà a no entrar en conflicte d'interessos i a fomentar el treball 

voluntari. 

Finalment es procedeix a la votació per consens sistèmic, no resultant cap resistència a ratificar l'acord per a 

la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública i, en conseqüència, seguir amb el procés per a obtindre 

aquesta declaració. 
 

6. Precs i preguntes. 
Esther Paulo, com a vocal de Coneixement a l’ECT, informa sobre els resultats i materials del projecte 

educatiu “Transformant El nostre Món, Canviem les regles del joc amb l’EBC”, i de la importància de fer 

difusió i compartir els resultats des de l'AVEBC. Cal compartir els assoliments i donar les gràcies a l’AVEBC 

pel suport al projecte, en el qual també va col·laborar la Càtedra de l’EBC de la universitat de València. Les 

guies que s’han elaborat es poden trobar al següent enllaç: http://www.futursostenible.org/materials-

didactics-2020-2021-projecte-transformant-el-nostre-mon/ 
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Tots els materials del projecte estan disponibles per a poder ser utilitzats i l’AVEBC pot facilitar la seua 

difusió i ús en els centres que ho sol·liciten, per a la qual cosa caldrà penjar-los en la web de l'associació. 

De la mateixa manera, l’AVEBC ha de liderar el projecte de cara a la Federal i a la Internacional. 

L'Assemblea aprova que l’AVEBC faça una comunicació a diferents entitats per a divulgar el projecte i els 

seus materials, així com també a les pròpies persones associades. 

 
I sense més assumptes que tractar, Pilar acomiada a totes les persones participants i dóna per conclosa 

l'Assemblea sent les 20:25 h. del dia de la data. 

 

V. I PL. La Presidenta                                                             El Secretari 

 

 


