
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 18/02/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Esther Paulo

Fran Ballesteros

Jose Gámiz

Excusa assistència: Raqueñ Gómez

ORDRE DEL DIA

1. Contractació nova Assessoria

2. Contractació professional per subvenció ECOVUL

3. Proposta de contracte amb empresa Àlbum de cromos i facturació projecte

4. Grup treball igualtat per a L'assemblea Internacional

5. Proposta política Paco Álvarez

6. Informacions vàries

A les 18:10 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

Abans d’entrar en l’ordre del dia, es comenta sobre la reunió que van tindre ahir la Presidenta, la
responsable del Node de Coneixement, el gerent o responsable d’Organització, el tresorer Jordi
Medall, Maria Amigo i el Dr. de la Càtedra EBC de la Universitat de València, per tractar sobre la
iniciativa de promoure la Xarxa d’Universitats Valencianes en Economia del Bé Comú (XUVEBC).

Esther comenta que el resultat ha estat positiu, és una iniciativa interessant i amb total confiança
pel  que  respecte  a  la  coordinació  de  Maria  Amigo.  Tanmateix  Pilar  lamenta  la  falta  de
transparència quant al procediment, ja que considera que era necessari informar a l’ECT abans
de prendre una decisió que implica la representació de l’AVEBC. Esther està d’acord i diu que ara
el que cal és parlar amb Maria i Joan Ramón per definir el rol de l’AVEBC en la xarxa i quines van
a ser les pautes o la dinàmica de la col·laboració.

Es genera un debat sobre el procediment, contingut i finalitat de la xarxa, en el que Pilar planteja
la necessitat de prendre les decisions que afecten a l´AVEBC des de l'ECT, per la qual cosa
demana que es faça constar en acta el desacord en les formes, es reitere que açò no afecta la
qüestió personal referida a Maria Amigo com a coordinadora i es notifique al gerent en una nota
al marge de l'acta la falta de transparència i l'assumpció de funcions que no li corresponen,
millorant a partir d'ací els processos i protocols d'actuació.

S'aprova per consens i sense resistències a donar suport  total a la petició

1.     CONTRACTACIÓ NOVA ASSESSORIA  

Després de revisades les propostes que es van compartir amb l’ECT, es decideix contractar amb
Versis Consultores, donada l’adequació del servei i el bon preu oferit, a més de tractar-se d’una
assessoria que té experiència en la tramitació de la declaració d’utilitat pública.
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2.     CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PER SUBVENCIÓ ECOVUL  

Abans de decidir sobre este assumpte cal establir algunes qüestions, com són: perfil professional
que necessitem, com s’integraria el nou lloc de treball en l’estructura funcional actual, fer un
estudi econòmic establint la part que cobreix la subvenció i la viabilitat futura.

Es decideix tractar el tema en una posterior reunió.

3.     PROPOSTA DE CONTRACTE AMB EMPRESA ÀLBUM DE CROMOS I  
FACTURACIÓ PROJECTE  

Miguel ha fet un esborrany de conveni que sembla més bé un contracte, el qual es planteja en
uns termes que no podem assumir. Deuria fer un esforç per explicar bé el projecte a l’ECT,
perquè ens poguérem identificar i corroborar els continguts. Alfons explica que es tracta d’un
projecte de foment del comerç local, ficant els valors de l’EBC, i per tant serveix per fomentar el
moviment de l’EBC a nivell local.

El que podem fer des de l’AVEBC és una estratègia semblant a la que fem amb les consultories,
es a dir, implicar-nos en la tasca de foment i difusió de la iniciativa. L’empresa seria qui realitzaria
el projecte facturant a l’ajuntament les despeses i aportant a l’AVEBC el 10% per compensar la
seua tasca.

Finalment s’acorda que Alfons ho tracte amb Miguel per tancar el tema.

4.     GRUP TREBALL IGUALTAT PER A L'ASSEMBLEA INTERNACIONAL  

Pilar comunica que Lola, des de la vocalia d’Igualtat, ha fet un grup de treball amb cinc països i
van a plantejar una proposta per a l’assemblea de delegats internacional.

5.     PROPOSTA POLÍTICA PACO ÁLVAREZ  

Comença Fran explicant que ha assistit a una reunió sobre el projecte del Plan A del Foro Nesi,
en la qual han comentat que s’ha presentat la proposta als grups polítics rebent resposta de quasi
tots mostrant interés en conèixer el projecte. La idea seria aprofitar propostes que puguen fer els
partits polítics, per tal d’aportar-li millores des de la iniciativa del Plan A. També s’ha parlat sobre la
realització  del  proper  Foro  Nesi  per  als  dies  25  a  27  de  maig,  amb el  títol  «Ecohackers,
hackeando  la  economía  en  positivo».  L’AVEBC  pot  participar  com  a  col·laboradora
comprometent-se a fer difusió del Foro, la qual cosa l’ECT troba oportuna.

Sobre  la  proposta  de  Paco  Álvarez,  que  tracta  de fer  incidència  als  grups  polítics  per  tal
d’aconseguir que la Unió Europea amplie l'àmbit d'aplicació de la Directiva sobre informació no
financera per a incloure a totes les empreses, no sols les més grans; el que de moment pensem
és que no veiem clar fer cap pas des de l’AVEBC cara als partits polítics. Decidim traslladar-li a
Paco que estem oberts a que vinga un dia i ens explique la iniciativa.

6.       INFORMACIONS VÀRIES  

• Pilar va acudir a la convocatòria que ens van fer des de l’Aliança per la Solidaritat en Defensa
dels Drets en Comunitats del Sud i informa que no es veu un objectiu clar ni tampoc una proposta
per a les organitzacions que hi van assistir.

• Per al 8 de març, Dia de la dona treballadora, ha traslladat Lola una proposta per fer una sessió
amb debat sobre la temàtica, amb la que l’ECT està d’acord.

• El mes passat es va tindre una reunió amb el Dr. Gnal. d’Economia Sostenible i, tal com ja es
va acordar  a  la  passada reunió  de l’ECT,  cal  reportar  a  Conselleria  sobre  el  tema de les
subvencions que ens va demanar el Dr. Gnal. Alfons comenta que ha enviat un email a l’equip i
seria  necessari  que tothom li  fem una  ullada per  tal  de  que  concretem un  document  que
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traslladar-li al Dr. Gnal. Jose Gámiz comenta que una idea potser ficar en valor el Pla de Millora
del BBC, perquè siga una eina de gestió, que es puga revisar anualment i en funció dels avanços
obtenir les ajudes. Per seguir una metodologia operativa, acordem en fer un grup de treball que
arreplegue les aportacions de totes les persones de l’ECT, en resposta a l’email que ha enviat
Alfons, i concrete la resposta al Dr.Gnal.

• Pilar  comenta que Miguel planteja fer  un curs d’introducció a l’EBC utilitzant  les sessions
gravades  de  l’any  passat,  en  lloc  de  fer-lo  presencialment.  Tanmateix  hi  han  alguns
inconvenients, sobre tot perquè la formació ha de ser interactiva i no serveix per a tothom el que
es va fer amb un perfil d’alumnes concret, per tant es considera que cal muntar-lo d’una altra
manera. Esther ho tractarà amb Miguel.

• Jose Gámiz comenta que li ha passat a Miguel l’índex i continguts del curs d’assessoria per
extraure el mesurament de l’acció social de les empreses. És un curs de 4 a 6 hores enfocat als
consultors  i  consultores  i  que Miguel  s’està encarregant  d’organitzar.  Podria  ser  interessant
ampliar la cobertura del curs, no ja sols per a l’aspecte de l’acció social sinó per a tot el tema de
l’entorn social, última fila de la Matriu, i poder plantejar una eina per mesurar l’impacte social de
l’empresa.

• Es comenta que seria  convenient  disposar  d’una còpia  de les  claus  de la  seu social  de
l’AVEBC.

• Fran  diu  que,  en  la  mateixa  linia,  enviarà  copia  de  les  contrasenyes  d’accés  al  Nas  a
Secretaria.

• Finalment, Fran comenta també sobre la iniciativa de la Internacional de implantar un CRM per
gestionar totes les dades de persones associades i grups locals. Potser una eina beneficiosa per
a la gestió d’eixa informació, però certament no ho veiem clar i, a més, es tracta d’una plataforma
comercial, sent que poden haver altres alternatives més col·laboratives.

Sense més assumptes que tractar, sent les 20:10 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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