Acta Assemblea Ordinària AVEBC 13/02/2021
Reunits per mitjans telemàtics a la plataforma Jitsi Meeting, el 13 de febrer del 2021, sent les 10:00 hores i
en primera convocatòria, s'inicia la reunió intervenint la Presidenta per donar la benvinguda a les persones
assistents.
El Secretari informa de la quantitat de persones sòcies que s’han acreditat per assistir a l’Assemblea,
resultant un total de 23 persones físiques (incloent una delegació de vot) i 6 entitats jurídiques, a més d’una
persona convidada com a simpatitzant, la qual cosa representa un total de 30 acreditacions. Tanmateix, les
persones assistents són 27 amb 26 vots ponderats, d’un total de 77 persones amb dret a vot a hores d’ara.
Per altra banda, dos persones (una física i una jurídica) han excusat la seua absència a l’assemblea. Per
tant té validesa l’assemblea en primera convocatòria al estar presents un terç de les persones amb dret a
vot. Igualment informa de la quantitat de quotes pagades a l'AVEBC, resultant 43 persones físiques i 20
empreses o persones jurídiques; a banda hi han 14 exempcions del pagament de quota.

Seguidament, la Presidenta exposa l'Ordre del Dia amb la temporalització prevista, així com la dinàmica a
seguir en les votacions o preses d’acords, i sense més preàmbul comença l'Assemblea

1. Lectura i aprovació de l'acta de les assemblees anteriors de 22-02-2020 i de 28-10-2020.
Com que les dos actes s'havien enviat prèviament a les persones associades per tal que les pogueren
revisar, a fi de la brevetat es donen ara per llegides. Cap persona realitza comentari ni objeccions, quedant
aprovada per unanimitat.
Intervé el Secretari per informar de que a l’acta del dia 28 d’octubre de 2020 es reflecteixen els acords
corresponents als punts 2n., 3r. i 4t. per aprovar, respectivament, l'Estatut d’Entitat de Voluntariat, la
inscripció de l’AVEBC al Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana i la seua integració
com a membre de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Tanmateix, a l’iniciar
posteriorment el tràmit del registre, va resultar que ja hi havia un Estatut de Voluntariat previ i registrat i, per
altra banda, després de contactar amb la PVCV ha resultat que sols admeten entitats declarades d’Utilitat
Pública.

2. Informe i aprovació de la Memòria d'Activitats 2020.
La Presidenta li cedeix la paraula a Fran Ballesteros, qui exposa l'informe d'activitats realitzades durant
l'any, presentant el resum de les activitats realitzades cada mes i comenta que a la web de l’associació esta
ficada tota la informació detallada. Destaca que va baixar l’activitat arran de la crisi del covid, però a partir
de juliol es van organitzar una serie de webinar sobre diferents temàtiques d’actualitat. Després de l’estiu ja
es van desenvolupar projectes i cursos, la qual cosa mostra que pese a la crisi l’activitat ha estat prou
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ampla. Mª Pilar Rueda intervé dient que hem superat les dificultats i ens hem adaptat a la situació existent
abordant prou reptes i aconseguint bons resultats.
Ficat a aprovació l'informe realitzat, s'aprova per unanimitat la Memòria d'Activitats 2020 de l'AVEBC, sense
cap resistència.

3. Informe i aprovació dels Comptes Anuals 2020 i del Pressupost 2021.
El Tresorer exposa els Comptes Anuals del 2020, compostos pel Compte de Resultats i el Balanç de
Situació. Destaca l’augment substancial dels ingressos per subvencions públiques, així com la despesa de
personal degut a comptar durant tot l’any amb el contracte de Miguel, havent un resultat de 18.659,78€ com
excedent de l’exercici. Quant al Balanç senyala l’Actiu corrent de 56.825,88€ corresponent al crèdit de les
subvencions encara no cobrades, així el Passiu corrent de 25.000€ corresponent al deute amb les entitats
financeres Fiare i Caixa d’Ontinyent.
Segueix presentant el Pressupost per al 2021, dient que augmenten un poc el que són les quotes de
persones associades; destacant l’ingrés per cursos, tallers i consultories, pressupostat amb 8.500€; també
les ajudes de Conselleria d’Economia, amb 30.000€ del Conveni més 10.000€ de subvenció en
concurrència, així com la subvenció de la Diputació de Castelló de quasi 15.000€ i la del foment del valencià
per 1.843€. En la part de les despeses destaca els serveis professionals externs amb 29.511,24€, els de
publicitat amb 11.015,71€ i les despeses de personal amb 21.352,42€. Per altra banda, es contemplen els
ingressos deguts a la renovació de pòlisses de crèdit per 15.000€, a més de la devolució de l’IVA per
4.636,88€, que ens permeten disposar de la tresoreria suficient per afrontar els pagaments de la devolució
de les pòlisses que manteníem al tancar l’exercici 2020.
Seguidament pren la paraula la Presidenta per agrair el treball realitzat en l’elaboració dels comptes i
demana si hi ha dubtes. Miguel Ribera comenta que la idea és ser sostenibles econòmicament quant acabe
el conveni amb Conselleria, i en eixe sentit la progressió és positiva després del bon resultat del 2020. Fran
Ballesteros comunica que tota la informació dels comptes, així com l’acta de hui, es podrà consultar a la
web en l’apartat de Transparència. Mª Pilar fica en valor l'importància de professionalitzar els servicis de
l’associació i comunica que, d’acord al que especifiquen els Estatuts, els comptes anuals han estat
informats per la Revisora de Comptes abans de presentar-los ara a la seua aprovació per l’Assemblea. Tot
seguit es procedeix a la votació quedant aprovats per unanimitat els Comptes Anuals 2020 i el pressupost
per a l’exercici 2021, sense registrar-se cap resistència.
4. Renovació i/o ratificació de càrrecs de l’ECT.
La Presidenta informa que segons els Estatuts, correspon a l’Assemblea general ordinària elegir i remoure a
les persones que integren l’Equip Coordinador, i a l’Article 20 s’especifica que “l’Equip Coordinador estarà
format per un nombre imparell, entre set i quinze persones”, i que “en la composició de l'Equip Coordinador
s'intentarà aconseguir la paritat de sexes, garantint-se almenys el compliment del criteri de presència
equilibrada (40% / 60%)”. En este punt aclareix Mª Pilar que actualment hi ha paritat al 50% en les 10
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persones que formen l’equip. Segueix explicant que a l’Article 21 es diu que “totes les persones que
composen l'Equip coordinador seran designades i revocades per l'Assemblea general ordinària en votació
secreta i pel major nombre de vots; el seu mandat tindrà una duració de tres anys, i podran ser reelegides
una sola vegada, per un any més. Transcorregut aquest temps, es requerirà el transcurs de dos anys per a
poder tornar a ser novament elegible. Les persones membres de l'Equip Coordinador que hagueren esgotat
el termini per al qual van ser elegides, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es
produïsca l'acceptació dels qui els substituïsquen.”
Per tant, d’acord a Estatuts el període màxim de permanència en el càrrec serien 4 anys, i en estos
moments hi ha almenys tres persones que ja el sobrepassen. Per altra banda, sols hi ha una nova
candidatura per incorporar-se. Aquesta és la situació que es planteja a la consideració de l’Assemblea.
Maria Amigo pren la paraula per comentar que el nombre de membres de l’ECT deu estar entre set i quinze,
per tant en el cas que les persones que sobrepassen el termini necessiten eixir, igualment es complirien els
Estatuts. Alfons Ribarrocha considera que, sent això cert, tanmateix tindríem menys recursos humans i
suport per desenvolupar les tasques. En este punt pren la paraula Esteban Fortea per plantejar una
modificació dels Estatuts per incloure la possibilitat de prorrogar els càrrecs quan no hi hagen candidatures
per substituir-los. S’obri el debat sobre la pertinència de mantenir els càrrecs indefinidament, ja que es vol
prioritzar la renovació i que es mantinga la motivació i la participació de totes les persones associades.
L’esperit és que hi haja rotacions i les persones participen, per això també es proposa que la renovació
podria ser continua, fent recordatoris periòdics per ajudar al replantejament de l’oportunitat d’implicació en
l’ECT de totes les persones associades. Miguel Ribera opina que podria ser responsabilitat de l’equip de
cada vocalia la renovació del càrrec en l’ECT corresponent a la mateixa. Tanmateix, Fran Ballesteros diu
que actualment no hi ha equips a eixe nivell i que més bé la cantera de les renovacions deuria ser els Grups
Locals, promovent la participació horitzontal.
Finalment la Presidenta formula la proposta per a ser votada: mantenir els membres actuals, amb el
consentiment de l’Assemblea i amb la condició de que a la propera assemblea extraordinària es plantege la
modificació als Estatuts, per tal de permetre la renovació anualment mentre es mantinga la motivació per
seguir, fins que es puga portar a terme la substitució dels càrrecs amb garanties per a la capacitat de treball
de l’equip. Seguidament planteja si hi ha resistències a que es faça la votació de forma visible. Com que no
hi ha, demana si hi ha resistències a la proposta formulada, no havent-hi tampoc i quedant per tant renovat
l’ECT per unanimitat. Finalment demana l’aprovació per incloure José Gámiz a l’ECT, única candidatura
presentada, per al reforç de la vocalia d’Empreses, quedant igualment aprovada per unanimitat sense cap
resistència.

5. Aprovació gestió Equip Coordinador Territorial.
Pren la paraula el Vicepresident per explicar que estatutàriament cal aprovar o no la gestió de l’ECT.
Planteja que, en base a tota la informació vista en els punts anteriors, quant a les activitats realitzades, els
comptes i pressupostos plantejats, es pot procedir a votar. No havent resistències, queda aprovada per
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unanimitat.

6. Precs i preguntes.
El Secretari intervé per informar que correspon a l’Assemblea ratificar les altes de persones associades,
passant a mencionar les noves incorporacions des de l’última assemblea general a l’actualitat: les persones
físiques són Amparo Maset Llaudes, Angel Miguel Martinez Serrano, Olimpia Aznar Boifás, Francisco Asís
Serrano Martin, Gabriel Martinez Lianes, Manuel Meseguer Díez, Vanessa Qart Fernandez, Juan Luís
Anglés Monroig, Ahmed Mohamed Saleh, Aba Belén Martinez Sanchez i Bernardo Cojal Loli. Les empreses
són Juan Pablo Palladino Tyrrell, APA-Asociación Española de Fabricantes de Puertas Automáticas, Natura
y Cultura Servicios Ambientales S.L., ECO Inventame Coop. Val., Producciones Metromon S.L., Espais per
conviure Coop. Val., Alycia SCV i Lago Becu. En total són 11 persones físiques i 8 de jurídiques.

Seguidament la Presidenta ofereix a les noves incorporacions estar a disposició per al que necessiten i
convida a l’intervenció de totes les persones assistents vulguen compartir. Maria Amigo es mostra contenta
pel bon nombre d’incorporacions, evidenciant que estem en un bon moment per a l’AVEBC i que cal
aprofitar-lo, i planteja que totes les persones associades deurien conèixer els tipus de projectes que estan
realitzant-se als diferents Grups Locals, així com les subvencions, en nom de la transparència. Fran
Ballesteros informa dels diferents mitjans actualment habilitats: a la web hi ha un calendari on es guarden
totes les activitats, està també la secció de transparència, quinzenalment s’envia un butlletí. Miguel Ribera
diu que en tot cas deuríem actualitzar ficant les memòries de 2020 que hem presentat a les justificacions de
totes les subvencions.
Intervé José Gámiz per expressar que considera un repte per a ell poder ajudar a l’ECT, per al que fica a
disposició el seu coneixement, treball i tot el temps que puga, ja que creu que estem en un moment
d’inflexió important i cal empentar aportant el seu granet de sorra. Mostra la seua gratitud per sumar-se a
l’equip.
Olimpia Aznar felicita a tothom que estem participant en l’AVEBC, amb satisfacció per la marxa i el treball
realitzat al llarg de l’any 2020, i suggereix seguir aprofundint en la línia de treball col·laboratiu i d’aliances
amb altres agents del nostre territori, com entitats de banca ètica, xarxes de l’economia social i solidària, el
moviment de la nova ruralitat, sindicats, etc. per avançar des de l’acció conjunta.
Salvador Marco opina que, a més informar dels projectes, podria ser d’interés incloure una persona de
contacte a la que adreçar-se en cas de voler conèixer o oferir-se per col·laborar. Mª Pilar Rueda intervé per
ficar en valor el fet de disposar d’una persona contractada que pot fer de nexe d’unió.
Raquel Gómez pensa que se’ns oblidar donar la suficient visibilitat als projectes executats, explotant els
materials elaborats, i creu que la persona contractada ha de centralitzar les comunicacions i després derivar
a qui corresponga, perquè ficar tantes persones de contacte potser contraproduent.
Jordi Medall comenta que s’ha fet un gran treball en comunicació i transparència i agraeix la participació.
Alfons Ribarrocha intervé per destacar que l’AVEBC som referent del moviment EBC a nivell nacional, estem
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participant al nou procés federal i inclús en espais internacionals s’està atent al que fem a València. Això és
gràcies a totes les persones que formem o han format part de l’associació, però també ens té que comminar
al treball, estem fent bé les coses, queda molt per fer i este és el camí.
Fran Ballesteros fa una crida perquè se sume gent a participar en l’equip de Comunicació.
Finalment la Presidenta demana a les noves persones incorporades a l’associació si volen intervindre. Pren
la paraula Ricardo Ricart, en representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Puertas
Automáticas, per saludar a totes les persones participants i mostrar la seua satisfacció pel desenvolupament
de l’assemblea, comentant que des de la seua organització estan prenent iniciatives en de foment de l’EBC.
La Presidenta tanca donant les gràcies a tots i totes per la participació i amb desitjos de trobar-nos prompte
presencialment.

I sense més assumptes que tractar, es dóna per conclosa l'Assemblea sent les 12:00 h. del dia de la data.

V. I PL. La Presidenta

El Secretari
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