
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 30/11/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Manolo Piquer

Camila Miraudo

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Jose Gámiz

Excusen assistència per motius d’agenda o per trobar-se de viatge: Alfons Ribarrocha, Jordi
Medall i Pruden López

Participa com invitat, amb veu però sense vot, Miguel Ribera.

ORDRE DEL DIA

1. Justificació Conveni amb la Conselleria d’Economia Sostenible

2. Inici  3ª Edició Curs facilitació i acompanyament municipis.

3. Participació Projecte Las Naves com a Entitat Ambaixadora, valoració i propostes.

4. Comunicació difosa pel Cap de Servei d'Anàlisi i Avaluació de la Sostenibilitat Econòmica

5. Jornada Municipis. Informació i resultats.

6. Situació estructura Estatal

7. Programació de dates eleccions ECT i pròxima Assemblea.

A les 19:10 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     JUSTIFICACIÓ CONVENI AMB LA CONSELLERIA D’ECONOMIA  
SOSTENIBLE  

Pilar, qui va compartir amb tot l’ECT la Memòria de la justificació del Conveni amb Conselleria
d’Economia, li dóna la paraula a Miguel perquè explique sobre este punt, qui diu que divendres
passat es va presentar la Memòria sense novetats.

Manolo opina que estant molt completa recollint totes les activitats realitzades, troba a faltar un
Índex que facilite una presentació més ordenada. Tanmateix Fran diu que la troba bé.

2.     INICI  3ª EDICIÓ CURS FACILITACIÓ I ACOMPANYAMENT MUNICIPIS  

Miguel comenta que el curs està funcionant bé, havent molta gent inscrita, la gran majoria de
sudamèrica, a excepció d’una persona valenciana i una altra catalana. Estan fent-lo 10 persones.

3.     PARTICIPACIÓ PROJECTE       LAS NAVES       COM A ENTITAT  
AMBAIXADORA, VALORACIÓ I PROPOSTES  

Raquel informa que va ser un encontre que va anar bé, on les autoritats que assistiren van
explicar la nova llei de sostenibilitat climàtica que està gestant-se. Hi havia representants de tots
els sectors, de l’Administració, universitat, empreses, organitzacions socials, donant a conèixer
les coses que estan fent. Raquel també va explicar sobre el Balanç del Bé Comú.
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4.     COMUNICACIÓ DIFOSA PEL CAP DE SERVEI D'ANÀLISI I AVALUACIÓ  
DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

Antoni Moya, Cap d’este servei depenent de la Direcció General d’Economia Sostenible, ha
comunicat  a  algunes  persones  consultores  que  han  realitzat  memòries  de  sostenibilitat  a
empreses,  la  intenció  de  voler  unificar  els  criteris  per  a  l’elaboració  de  les  memòries  de
sostenibilitat finançades amb fons públics, amb la idea de què siguen comparables i mesurables, i
per això avança que sols acceptaran en el futur els criteris de l’estàndard GRI. A més també
anuncia un pròxim Programa de formació en reporting de sostenibilitat de la Càtedra d'Economia
Valenciana, segons eixe determinat estàndard GRI, programa que donarà, a més, una doble
certificació (de la UPV i de AENOR).

Arran d’eixa informació es genera un debat en el que es mostra la perplexitat  de tot l’ECT,
considerant incoherent establir un únic estàndard, que a més a més té un cost superior al de
l’EBC, i entenent que això significa que els BBC ja no podrien optar a subvenció, amb la qual
cosa es manca a l’AVEBC de possibilitats de transmissió. És una imposició, sense transparència
ni diàleg, i a més per a menudes empreses de la Comunitat Valenciana, moltes micropimes
inclús, voler utilitzar els GRI no sembla que tinga molt de sentit.

Finalment es decideix que la Presidenta de l’AVEBC parle amb el Dr. General per mostrar la
nostra inquietud i malestar front esta informació i fer valer el dictamen de la Unió Europea a favor
de l’EBC com eina adequada per implementar la sostenibilitat en les empreses, a més de la
col·laboració que tenim establida AVEBC-Conselleria per treballar en vers un canvi de model
econòmic. Tenim que tractar de que no es modifiquen les actuals bases per a les subvencions.

Altres accions que podem fer en el cas de que eixa reunió no tinga un resultat positiu serien:
Camila podria contactar amb Maria, codirectora, perquè parle també amb el Dr. de la Càtedra
EBC i amb Raül Contreras (que està treballant en unificar les metodologies de REAS i EBC);
Miguel parlaria amb REAS; Camila amb B corp; Jose enviaria un email als i les consultores per
quedar en una reunió.

En este punt, abandonen la reunió Miguel, Camila i Jose.

5.     JORNADA MUNICIPIS. INFORMACIÓ I RESULTATS  

Pilar comenta que no va ser un encontre molt satisfactori, va haver molt de gasto i pocs resultats.
No va funcionar molt bé, ni tan sols hi havia connexió a internet i va haver molt poca participació.
El  millor  va ser la  participació del  programa als  IES amb Novessendes i  la  presència dels
alcaldes.

6.       SITUACIÓ ESTRUCTURA ESTATAL  

Pilar explica que a la nova Federació es va promoure la candidatura de Bárbara Calderón, es va
votar i es va aprovar que es fera el procés de legalització dels Estatuts, amb la seu de València.
En eixe equip també estava Javier Alcaide, però el va deixar abans d’iniciar aquest tràmit. Quan
van presentar els Estatuts a registre es va requerir nova aportació de documents i Bárbara va
demanar renunciar a la creació de la Federació. Front la falta de resposta al requeriment el
procés de legalització va quedar bloquejat.

Després ens van demanar a l’AVEBC liquidar la quota que teníem pendent amb la Federal, i
l’hem pagada, però la part  corresponent a la Internacional no. Bárbara va contactar amb la
Presidenta de l’AVEBC interessant-se per si havíem de completar el pagament a la Internacional,
però no li hem donat una resposta positiva, no hem vist rigor ni normalitat i, a més, l’ECT valora
que la Federació no existeix i per tant no li podem donar diners a una entitat sense personalitat
jurídica ni capacitat legal.

La opinió unànime dels membres de l’ECT presenta és que Bárbara no ho ha fet bé i no ens
representa.Sense cap resistència acordem restar a l’espera de que la Internacional ens contacte
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per poder-lis donar explicacions. L’AVEBC tenim capacitat i activitat suficient per relacionar-nos
directament amb la Internacional.

7.     PROGRAMACIÓ DE DATES ELECCIONS ECT I PRÒXIMA ASSEMBLEA  

Pilar proposa per a la presentació de candidatures al nou ECT, un termini des del dia 7 (o 15) de
gener fins al 31 del mateix mes

I per a celebrar la propera assemblea els dies 10, 11, 17 o 18 de febrer. Tanmateix valorem la
dificultat que poden tindre algunes persones de fer-la entre setmana, pel que també deuriem
pensar  en  l’opció  de  dissabte  perquè  siga  més  participativa,  els  dies  12  o  19  de  febrer.
Comentem que si és possible podriem fer-la presencial, i en eixe cas tocaria fer-la a Alacant.

Sense més assumptes que tractar, sent les 20:50 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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