
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 16/03/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Jose Gámiz

 

Participa com invitat, amb veu però sense vot, Miguel Ribera, gerent de l'AVEBC

ORDRE DEL DIA

1. Projecte Comerç local

2. Denúncia Col·legi Advocats per incompliment gestoria

3. Subvenció Economia Sostenible

4. Informació vocalies. Situació vocalia coneixement

5. Reunió Conveni Conselleria

6. Segell «Entitat Sostenible» de la PVCV

7. Precs i qüestions

A les 19:05 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     PROJECTE COMERÇ LOCAL  

Miguel exposa esquemàticament en què consisteix el  projecte, els objectius del qual són la
implementació dels ODS i clàusules socials al comerç local, així  com el foment del consum
conscient. Té quatre pilars bàsics: clàusules socials i ODS, promoció vendes del comerç local,
foment del consum a través de l’àlbum de cromos i crear una app per a mòbils. Un resultat també
seria la realització del Balanç del BC en els comerços. El projecte té una durada de 3 anys.

Les activitats a desenvolupar les portaran a terme empreses professionals, que han de ser EBC.
Les pròpies empreses haurien de cercar els ajuntaments per a la implementació del projecte en el
seu  àmbit  municipal.  L’AVEBC signaria  convenis  de col·laboració  amb eixes  empreses,  on
s’establirien les activitats i pressupost, a més dels mecanismes de supervisió.

El projecte ens reportaria recursos econòmics mitjançant la facturació a les empreses en funció
de l’activitat que realitzen, la qual cosa caldria detallar-se al conveni. I també seria important fer
una mena de concurs públic per a les empreses que puguen interessar-se en participar.

Finalment, s’acorda que Miguel envie el document del projecte a tots els membres de l’ECT i
deixem un termini fins al dia 31 de març per revisar-lo i plantejar les possibles qüestions, de
manera que a partir d'ací el projecte quedaria enllestit per tal que Miguel comence les tasques per
aconseguir acords i establir els convenis amb les parts implicades.

2.     DENÚNCIA COL·LEGI ADVOCATS PER INCOMPLIMENT GESTORIA  

En vista del problema de «desaparició» de la gestoria amb qui vam contactar per a la tramitació
de la declaració d’utilitat pública de l’AVEBC, ens plantegem realitzar una queixa o denuncia front
el Col·legi  professional corresponent. Es decideix enviar prèviament un burofax a la gestoria, per
a  la  qual  cosa Miguel  prepararà  un escrit  i  adjuntarà la  documentació  (pagament  realitzat,
pressupost de les gestions).
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3.     SUBVENCIÓ ECONOMIA SOSTENIBLE  

Miguel  informa  que  per  a  la  convocatòria  de  subvencions  de  la  Conselleria  d’Economis
Sostenible, podríem presentar un projecte per a inclusió del Balanç del BC en Aras de los Olmos,
i realitzar un vídeo sobre els municipis que hi ha del Bé Comú.

S’acorda que Miguel prepare el projecte a presentar.

En este punt, Miguel deixa la reunió.

4.     INFORMACIÓ VOCALIES. SITUACIÓ VOCALIA CONEIXEMENT  

Vocalia de Coneixement

Pilar  explica  que donada la  situació  sobrevinguda de la  dimissió  d’Esther  en la  vocalia  de
Coneixement, ara cal designar la persona que la substituïsca. En eixe sentit ella li ho ha comentat
a Maria Amigo, que encara no ha contestat definitivament.

Fran també comenta que, en cas que Maria no acceptara, podria parlar-ho amb Eva Gonzàlez.

Relacionat amb esta vocalia està el tema de la Xarxa Universitària EBC, havent-nos aplegat una
comunicació de Juan Ramón en la que opina que deuria coordinar-la la Càtedra EBC i  no
l’AVEBC. Cosa que no entenem, ja que la Xarxa ha estat una iniciativa de l’AVEBC i, a més, la
coordinació seria més neutral per a la resta d’universitats si parteix des de l’associació. Entenem
que en l’inici del projecte l’AVEBC ha de ser qui convoque a totes les universitats per tal de
llançar-lo.

Vocalia Municipis

Actualment i  des de fa temps, no tenim cap persona que ocupe esta vocalia,  la qual cosa
deuríem solventar. Manolo proposa demanar-li-ho a Pinoti.

5.     REUNIÓ CONVENI CONSELLERIA  

Pilar informa de la reunió mantinguda en la Direcció General d’Economia, en la que, a més del
pla estratègic, vam presentar les al·legacions per a les bases de la convocatòria d’economia
sostenible que havíem treballat des de l’ECT. També es va informar sobre la iniciativa de Paco
Àlvarez i C. Felber per proposar l’EBC en la directiva europea sobre l’informe no financer per a
les empreses, així com que s’incloga també a les pymes. Es va decidir la composició de la
Comissió de Seguiment del Conveni, estant Pilar i Alfons per part de l’AVEBC i el Dr.Gnal. i un
tècnic per part de Conselleria, sent Pilar qui presidirà la comissió. En general la valoració de la
reunió és positiva.

6.     SEGELL «ENTITAT SOSTENIBLE» DE LA PVCV  

Pilar informa que des de la Plataforma del Voluntariat de la C.V. ens han sol·licitat incorporar el
logo de l’EBC en el segell de sostenibilitat per a entitats socials que promou la PVCV, demanant
el nostre suport amb la difusió del segell.

La resposta que els hem de transmetre és que el logo EBC no pot utilitzar-se per a entitats que
no tinguen fet el BBC, es a dir, es pot utilitzar el logo de l’AVEBC per altra causa (per exemple
mostrant  una  col·laboració  de  l’associació),  però  no  pel  fet  d’haver  atorgat  el  segell  de
sostenibilitat de la PVCV.

7.     PRECS I QÜESTIONS  

Es planteja el següent calendari per a fer una reunió ordinària mensual, a banda d’altres que
puntualment siguen necessàries: 20 d’abril, 20 de maig, 22 de junt i 24 de juliol. Normalment
seran reunions d’una hora i mitja en horari de 19:00 a 20:30. Fran ho ficarà a l’agenda de la web.
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Jordi informa que anem a cobrir els dos préstecs bancaris que tenim en C.Ontinyent i en Fiare, ja
que actualment tenim suficient tresoreria després dels cobraments de subvencions.

Raquel informa de que la Diputació de Castelló ha publicat recentment unes noves bases per a la
subvenció de promoció econòmica, en la que vam fer l’any passat el projecte de turisme d’interior.
En breu eixirà la convocatòria, pel que cal que des del GL de Castelló es prepare el nou projecte,
contant amb la tasca administrativa de Miguel per als tràmits oportuns.

Fran comenta que prepararà un pressupost per a l'allotjament de la web, i caldrà decidir la seua
acceptació, la qual cosa es decideix que farem de manera virtual.

Sense més assumptes que tractar, sent les 20:40 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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