
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 28/01/2020)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Esther Paulo

Camila Miraudo

Fran Ballesteros

Excusa l'absència Pruden López.

ORDRE DEL DIA

1. Preparació Assemblea, data, ordre del dia

2. Canvi assessoria jurídica

3. Noves incorporacions ECT

4. Reforç vocalia comunicació

5. Condicions laborals gerència

6. Reunió amb el Director General Conselleria

7. Proposta curs de formació facilitació i acompanyament Centres educatius

8. Precs i qüestions

A les 19:40 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     PREPARACIÓ ASSEMBLEA, DATA, ORDRE DEL DIA  

Es fixa el dia 13 de febrer, de les 10:00 h. fins les 12:00 h., la celebració de la propera assemblea 
anual de l’AVEBC. L’ordre del dia inclourà l’aprovació de la Memòria d’activitats 2020, Comptes 
Anuals 2020, Pla d’actuació i pressupost del 2021, així com l’aprovació de la gestió de l’ECT i la 
renovació i/o ratificació dels seus càrrecs.

Pilar comenta que no caldrà incloure l’aprovació dels Estatuts de la Federación Española de la 
Economía del Bien Común, ja que eixa no és una funció de les associacions territorials. També 
diu que la seu de la Federació serà la mateixa que la de l’AVEBC, i que l’acta fundacional es 
signarà per tres persones que seran proposades per qualsevol de les set Territorials que estan 
participant en el procés de canvi.

2.       CANVI ASSESSORIA JURÍDICA  

Es veu la necessitat de canviar d’assessoria, pel que es decideix demanar a Jesús que ens
liquide el saldo a favor de l’AVEBC que manté la seua assessoria.

Cal procedir a la sol·licitud de pressupost a altres assessories per decidir després la contractació
amb una d’elles. Hem de valorar que tinga experiència en el tràmit d’utilitat pública, i que siga una
entitat alineada amb els valors de l’EBC.

3.       NOVES INCORPORACIONS ECT  

Pilar proposa la incorporació de Jose Gámiz González com a reforç del Node d’empreses i de
Miguel  Angel  Martínez  Serrano com a responsable  del  Node de municipis.  No havent  cap
resistència, es proposarà la seua incorporació en la propera Assemblea del dia 13 de febrer, amb
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la convocatòria de la qual també s’enviarà un formulari per si alguna persona vol entrar a formar
part de l’ECT.

Camila comenta que tenim la possibilitat de formalitzar conveni amb l’Associació d’Emprenedores
de València, recollint  el seu interés de participar en l’EBC. Això ens permetria desenvolupar
accions de sensibilització i informació de cara a la seua integració en el moviment de l’EBC.

Per altra banda, també seria possible signar un conveni amb la cooperativa AUREN, per impartir
formació i poder col·laborar en les consultories sobre el Balanç del BC a empreses clientes
seues.

4.       REFORÇ VOCALIA COMUNICACIÓ  

Fran  planteja  dos  opcions  quant  a  la  tasca  de  Comunicació:  podem  només  atendre  les
necessitats comunicatives del dia a dia, o bé entendre la comunicació des d’un punt de vista més
estratègic, desenvolupant un pla, per al que caldria reforçar l’equip que ara mateix té la vocalia.
Com que es valora la importància de esta segona opció, es proposa que es puguen incorporar
una persona del GL de València, una altra del GL d’Alacant i una altra del GL de Castelló. Fran li
preguntarà a Salva de València i en Alacant i Castelló caldria identificar també a alguna persona.

També demana Fran que li retornem feedback sobre el DAFO que ens ha compartit a tots els
membres de l’ECT, i inclús el poder fer extensiu a tots els membres de l’AVEBC. Explica que és
important  per  poder  fer  una  anàlisi,  poder  revisar  els  projectes  que  volem impulsar  i  vore
oportunitats comunicatives.

Fran també planteja  canviar  l’allotjament  de la  web,  per  a la  qual  cosa farà una proposta
pressupostada i en propera reunió podrem prendre una decisió.

5.       CONDICIONS LABORALS GERÈNCIA  

Jordi planteja adequar el contracte laboral de la persona contractada per l’AVEBC i passar del
conveni col·lectiu del sector d'oficines i despatxos, on actualment estem, al d’acció i intervenció
social, que seria més adequat al nostre perfil d’activitat, i per tant ens alinearíem millor amb el
nostre propi ideari EBC. Així s’acorda, per al que caldrà traslladar-li-ho a la gestoria que ens porta
el tema laboral i que tramite el canvi.

Pilar comenta que van a eixir les ajudes de ECOVUL per al 2021, pel que deuríem valorar
l’oportunitat de poder contractar a una altra persona i aprofitar este recurs.

6.       EUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL CONSELLERIA  

Alfons explica el  bon clima en que es va desenvolupar la reunió, en la que se li  va agrair
l’oportunitat  que  ens  ha  significat  el  Conveni  i  se  li  van  transmetre  els  resultats  que  hem
aconseguir en l’exercici passat i els nous plans per a l’actual, on es va destacar l’interés en
reforçar el treball des de la base, així com en l’àrea educativa. El Dr. Gnal. va confirmar la
renovació del Conveni per un any més i ens ha demanat feedback sobre el programa d’ajudes
d’Economia Sostenible de Conselleria. En este assumpte s’obri el debat i s’apunten algunes
idees com la mesura dels resultats aconseguits en les organitzacions que implanten el BBC,
mitjançant algun tipus d’auditoria o validació de les mesures implantades amb el Pla de Millora
post-balanç. Amb esta finalitat les empreses poden generar un informe anual amb l’ajuda de la
subvenció i aportant econòmicament també una part la pròpia empresa.

Es planteja que podem seguir esta reflexió i debat via email, de manera que finalment extraguem
les conclusions per traslladar-li al Dr. Gnal.
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7.       PROPOSTA CURS DE FORMACIÓ FACILITACIÓ I ACOMPANYAMENT  
CENTRES EDUCATIUS DEL BÉ COMÚ  

Prèviament a la reunió, la presidenta ha enviat a tots els membres de l’ECT un document amb el
Programa del curs. Comenta Pilar que Miguel pot impartir el curs i cercar la suficient demanda.

Es planteja que per a les persones consultores hi ha la borsa de docents, i estaria bé obrint-la
inclús perquè les persones inscrites pogueren postular-se per àrees de treball  o temàtiques
determinades.

Finalment s’aprova fer el curs, però el com i el què ja ho veurem més endavant.

8.       PRECS I QÜESTIONS  

Pilar comenta que iniciarà els contactes per tal de que els diferents Grups Locals que hi
ha en marxa puguem compartir experiències i conèixer-nos millor. Miguel podria fer una
convocatòria a tots.

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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