
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 21/10/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Jordi Medall

Camila Miraudo

Raquel Gómez

Fran Ballesteros

Pruden López

Jose Gámiz

Manolo Piquer

Excusen assistència: Alfons Ribarrocha

ORDRE DEL DIA

1. Fira d’Associacions d’Alzira, 30 otubre

2. Jornada Las Naves, dia 12 novembre

3. Trobada Municipis, Monestir de la Valldigna 13 novembre

4. Informació vocalies

5. Llibre Bones pràctiques

6. Participació en jurat IV Edició Premis Empren Catarroja

7. Finalització càrrecs ETC

8. Dates pròximes reunions i Assemblea

9. Altres temes

A les 19:40 comença la reunió en la plataforma Jitsi d’internet.

1.       FIRA D’ASSOCIACIONS D’ALZIRA, 30 OTUBRE  

Pilar informa que l’AVEBC ficarà un estand que serà atés per Miguel i tres persones voluntàries
de l’associació. Està previst que mostre els vídeos que hem anat produint.

2.       JORNADES A       LAS NAVES      , DIES 12 I 15 NOVEMBRE  

Pilar comenta que la jornada del dia 12 ja està organitzada, participaran l’alcalde de Aras de los
Olmos, l’entitat La Tribu i la presidenta de l’AVEBC. Camila comenta que en la intervenció de Pilar
és interessant que parle del tema de l’innovació social, que és un dels principis que s’orienta Las
Naves.

Respecte a la jornada del dia 15, el tema serà «Reptes i oportunitats de les empreses en el
compromís de la  neutralitat  climàtica»,  i  es parlarà sobre com integrar  en les ciutats plans
d’adaptació i mitigació front el canvi climàtic. S’acorda que participarà Raquel.

3.     TROBADA MUNICIPIS, MONESTIR DE LA VALLDIGNA 13 NOVEMBRE  

Es tracta del «I Encontre Facilitació de Municipis del Bé Comú» per abordar el tema de les bones
pràctiques EBC als municipis. La presidenta AVEBC farà l’inauguració i participaran també Jordi i
Miguel, a més dels alcaldes de Valldigna, Simat i Barx.
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4.       INFORMACIÓ VOCALIES  

La vocalia d’empreses informa que s’han realitzat grups Peer. Raquel pregunta el procediment
per fer un grup Peer i Jose comenta que l’empresa interessada ha de contactar amb Miguel, o bé
amb la vocalia d’empreses per tal de gestionar-ho.

5.       LLIBRE BONES PRÀCTIQUES  

El llibre ja està preparat per editar-se i s’imprimiran 100 exemplars en paper, la mitat que l’anterior
vegada, i també es farà edició digital amb índex interactiu. El cost és de 1.500 euros en total. S’ha
rebaixat el volum de la primera proposta. Fran comenta que cal revisar els enllaços web que
porta el llibre, la qual cosa cal advertir-li-la a Miguel perquè ho tinga en compte.

6.     PARTICIPACIÓ EN JURAT IV EDICIÓ PREMIS EMPREN CATARROJA  

L’any passat va estar en el jurat Camila i a l’edició d’enguany estarà Pilar.

7.     FINALITZACIÓ CÀRRECS ETC  

Pilar exposa que té pensat no renovar el seu càrrec a la propera assemblea de l’any que ve, on
complirà els tres anys de mandat d’acord al que especifiquen els Estatuts. Diu que ha fet gestions
per tractar de trobar una persona disposada a presentar candidatura per substituir-la, però de
moment sense resultat, del que informa a l’ECT.

En situació semblant es troben Fran, Manolo i Raquel, que manifesten la seua intenció de no
renovar. I diu Pilar que el mateix passa amb Alfons, segons el que ell li ha comunicat.

8.     DATES PRÒXIMES REUNIONS I ASSEMBLEA  

S’acorda que la propera reunió de l’ECT serà el dia 25 de novembre a les 19:00 hores.

En eixa reunió es concretarà la data de l’assemblea, pel que haurem de portar una proposta.

9.     ALTRES TEMES  

Conveni amb ALC Gestora del Bien Común, SL

En la redacció del conveni s’ha incorporat un paràgraf referent a les finalitats de l’empresa.
Tanmateix no tenim clar l’objecte i les activitats per a les que es signa el conveni. Pilar diu que
enviarà l’esborrany per email i demà tots li hem de donar una resposta.

Campanya de pressió sobre el G20

Fran comenta que li sembla bé la campanya, però no encaixa en el treball de baix a dalt que
caracteritza al nostre moviment, en lloc de pressionar tan altes instàncies, ens hauríem de centrar
en promocionar l’EBC. Jose opina que és millor construir que no posicionar-se en contra de... el
que siga. Pilar diu que tots deuríem revisar l'email on està la informació i participar en donar la
nostra opinió.

Auditoria del compte justificatiu del Conveni amb Conselleria

Per realitzar l’auditoria preceptiva en el Conveni, s’han presentat dos ofertes: Gesem Auditores y
Consultores, amb un pressupost de 450 euros, i Practica Auditores, amb 600 euros. Revisades
les ofertes es constata que Gesem no detalla el servici a realitzar ni com van a fer-ho, pel que es
sol·licita que ens passen una proposta descriptiva.

Sense més assumptes que tractar, sent les 21:05 h. es dóna per finalitzada la reunió.
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EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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