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ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 01/03/2021) 

ASSISTENTS 
 
Mª Pilar Rueda 

Alfons Ribarrocha 

Jordi Medall 

Esther Paulo 

Camila Miraudo 

Fran Ballesteros       
José Gamiz         

Raquel Gómez 

 
Excusa l'absència Pruden López. 

Manolo Píquer 

ORDRE DEL DIA 
 

1r Reunió D.G. Conselleria Economia Sostenible 

2n Barem Consultoria 

3r Signatura aprovació pressupost nova assessoria. 

4t pressupost inicial per a empreses que realitzen balanç, segons l'Ordre de subvencions 
Conselleria. 

5é Circular empreses. 

6ºTema Projecte comercie local ( Àlbum Cromos). 

7é Ratificació María com a coordinadora de la Xarxa d'Universitats de la C.V. 

8é Vídeo conferència Dona 

 

A les 18:30 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC. 

 

1r Alfons ha estat treballant un document amb aportacions de l'equip i amb propostes 

clares que oferir en la propera reunió amb el D.G. de la Conselleria , al mateix temps es 

valora el document presentat per Miguel amb la programació d'activitats per al present 

any. Es considera fer una previsió sense entrar detalladament i la necessitat de fer-ho 

molt més visual i clarificador. Es queda pendent fer aqueixes modificacions perquè 

s'adjunten tots dos documents en la petició de cita. 

2n Camila comenta el reglament de la bossa de consultoria que ha suposat 

fonamentalment una actualizacióm de dades d'una banda i per l'altra classificar i 

diferenciar la consultoria d'empreses de la de municipis i centres educatius. Serà rotativa 

amb criteris de proximitat i es crearà un formulari d'inscripció en la web.Camila comenta 

que farà una xerrada d'una hora de duració com a benvinguda i gratuïta en els casos de 

signatura de Conveni de col·laboració.amb les entitats i/ o empreses. 

S'aprova per unanimitat. 
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3a S'aprova per majoria el canvi a la nova assessoria comentant la situació especial de 

Miguel, que haurà de contemplar-se i calculant un preu d'uns 26E +IVA i d'altra banda el 

tràmit d'utilitat pública d'uns 450E aproximadament. 

4t En aquest punt i en relació a la circular editada per gerencia, es decideix per unanimitat 

que són les empreses les que sol·liciten la subvenció , per la qual cosa com a Associació 

no hem d'entrar en calculs o pressupostos, la nostra funció quedaria a informar-los i 

orientar-los. 

5é Per la decisió exposada en el punt 4a s'ha d'eliminar el punt sisé de la circular en el 

qual es fan constar les quantitats a sol·licitar. 

En el sentit de difusió d'aqueixa mateixa circular, es considera que la difusió s'ha realitzat 

ja per totes les xarxes socials i fins i tot des del node d'empreses a nivell estatal, per la 

qual cosa no es valora la necessitat de fer un mailing. 

6é En aquest punt, havent tractat diverses vegades i havent enviat proposta des de 

vicepresidència a gerència en relació al contracte amb l'empresa del albúm de cromos, 

es decideix que aqueixes  quant al tractament com qualsevol consultor/a d'aportar el 10% 

a l'Associació és el que s'ha d'aplicar , i l'empresa de facturar directament als 

Ajuntaments, ja que en el nostre cas ,no podem percebre ni cobrar un altre tipus de 

comissions. Se deixa la possibilitat de tindre una nova reuniò aclaratoria amb Miguel. 

7é En aquest punt i atés que l'elecció de María Amigo com a coordinadora de la Xarxa 

d'Universitats de la C.V. no es va prendre des del ECT, es ratifica en aquest cas per 

unanimitat. 

8é es valora que hi ha poca informació des de la vocalia de comunicació i que caldria 

visualitzar el vídeo i confirmar qui pot moderar el debat. 

D'altra banda Fran comenta que ens ha passat les claus del NAS a tots els membres de 

l'equip, demanant-nos que guardem tots els documents per a major seguretat. 

 

 

 

Sent les 20:45 h. es dóna per finalitzada la reunió. 
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 EL SECRETARI     V. i P. PRESIDENTA 


