
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 20/01/2022)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Jose Gámiz

Pruden López

Excusa assistència Camila Miraudo

ORDRE DEL DIA

1. Finalització de càrrecs i/o continuïtat d'aquests

2. Convocatòria eleccions a l’ECT

3. Convocatòria Assemblea anual

4. Col·laboració amb Creu Roja

5. Comunicació amb la Federació Internacional

6. Possible projecte per a Missions València 2030

7. Creació de la Vocalia de Comunitats

8. Precs i qüestions

A les 19:30 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     FINALITZACIÓ DE CÀRRECS I/O CONTINUÏTAT D'AQUESTS  

D’acord al que estipulen els Estatuts, art.20, l’ECT estarà format per un nombre imparell, entre 7 i
15 persones, i s’intentarà aconseguir la paritat de sexes, garantint-se almenys un 40/60%. I a
l’art.21: el mandat de les persones que composen l’ECT serà per un període de 3 anys, podent
ser reelegides una sola vegada per  un any més.  Transcorregut  eixe temps es requerirà el
transcurs de dos anys per poder tornar a ser novament elegible. Les persones que hagueren
esgotat  el  termini  per  al  qual  foren elegides,  continuaran ostentant  els  seus càrrecs fins el
moment en que es produïsca l'acceptació dels qui els substituïsquen. La renovació es realitzarà
per mitats,  en la primera ocasió es renovarà la Vicepresidència, la Tresoreria i  les vocalies
imparells, i en la següent es renovarà la Presidència, la Secretaria i les vocalies parrells.

Alfons repassa les vocalies que caldria renovar d’acord als nomenaments que van haver en
l’assemblea de l’any 2019, sent les següents: Vicepresidència, Tresoreria, Esther Paulo, Lola
López, Xavier Vicedo i Raquel Gómez. Tanmateix, Manolo Piquer i Fran Ballesteros han superat
el període de mandat, ja que formen part de l’ECT des del 4 d’abril del 2017. En conclusió, Pilar
diu que les vocalies a renovar serien Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria, i la resta de vocalies
que ara mateix estan lliures.

Per altra banda, Camila Miraudo ha manifestat la seua voluntat de canviar de vocalia i passar a la
d’Igualtat, de manera que assumiria la d’Empreses José Gámiz..

2.     CONVOCATÒRIA       ELECCIONS A L’ECT  

Per tal que les persones interessades puguen presentar-se a formar part de l’ECT, es decideix
informar enviant un email a totes les persones associades informant de la possibilitat de preparar
una candidatura o de presentar-ser als llocs vacants a l’ECT. En la comunicació es facilitarà el
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correu electrònic de Pilar i Miguel per poder contactar en cas de dubtes al respecte. Per presentar
candidatures caldrà incloure el Curriculum vitae i una sol·licitud motivada per a formar part de
l’ECT.

3.     CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL  

Es plantegen dos dates per  a  la  propera  assemblea general:  26  febrer  i  5  de març.  Pilar
consultarà en Las Naves si ens poden cedir espai amb equipació per poder-la fer en streaming i
confirmarà quina de les dos opcions és la data definitiva. Hem de tindre en compte que cal enviar
la convocatòria i la documentació pertinent amb una antelació de 15 dies.

4.     COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA  

Es tracta d’una oportunitat per oferir als ajuntaments els nostres servicis a través de Creu Roja, i
també als centres educatius. l’AVEBC marcaria un preu per a les formacions, que en principi es
plantegen d’una durada de 20 hores, amb l’objectiu de sensibilitzar dels ODS. Posteriorment
també es podria aprofitar per tractar de fer el Balanç del Bé Comú municipal. Per signar un
conveni amb Creu Roja Jordi contactarà amb Miguel perquè confeccione la proposta.

5.     COMUNICACIÓ AMB LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL  

Alfons informa de la comunicació rebuda des de la Internacional, per mitjà d’un email remés per
Manfred a la nostra Secretaria i a l’adreça personal d’Alfons (ja que les altres tenien errors), dient
que havien demanat a la «Federació Espanyola» que els enviés les xifres conjuntes de socis i de
quotes per a l'any 2021, però sembla que els han respost que en el cas de l’AVEBC no estem
disposats a presentar aqueixes xifres, i que en tot cas que contacten directament amb nosaltres
des de la Federació Internacional, motiu pel qual s’adrecen a nosaltres per demanar-nos que els
enviem les nostres dades, i ens adjunten un formulari per a tal finalitat. Alfons ja li ha contestat
facilitant la informació econòmica que ens demanen i informant de que el problema és que no hi
ha federació espanyola, raó per la qual no podem facilitar dades a una entitat inexistent.

També comenta que la major part  d’associacions territorials són partidàries de solventar els
problemes de registre i tirar endavant amb la nova Federació espanyola, però hi ha algunes
persones que creuen que caldria cercar una nova forma de governança menys costosa. Per
participar a un fòrum que es planteja per esbrinar estes qüestions, Alfons acudirà per traslladar la
nostra postura acordada en assemblea de l’ AVEBC.

6.       POSSIBLE PROJECTE PER A MISSIONS VALÈNCIA 2030  

Pilar  dona  compte  de  la  invitació  que  ens ha  adreçat  l’alcaldia  de  València  com a  entitat
ambaixadora, per a l’acte de presentació de l’estratègia de la Missió Climàtica València 2030, per
al proper dilluns dia 24 gener a l’Ajuntament de la ciutat, a la qual ella ha confirmat l'assistència.

També comenta que en el marc del conveni signat amb la Fundació de la Comunitat Valenciana
per a una Economia Baixa en Carboni (Low Carbon Economy Foundation), podem esbrinar una
proposta de l’AVEBC sobre la descarbonització i presentar un projecte innovador per a Missions
València 2030. Manolo podria contactar amb el president d’aquesta fundació, Josep Antoni Nebot.
Fran diu que ja va passar una proposta i caldria preguntar-los si han tingut temps de valorar-la.
Finalment Pilar diu que esperem a dilluns per decidir què podem fer.

7.       CREACIÓ DE LA VOCALIA DE COMUNITATS  

Pruden explica que el pla d’habitatge del govern central va a recolzar el cohousing d’una manera
directa, per tant és un tema que tindrà un bon desenvolupament, raó per la qual planteja donar-li
cabuda al món de les Comunitats dins de l’AVEBC creant una vocalia amb esta temàtica en la
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que ell podria dedicar-se d’una manera més útil per a l’equip. Finalment l’ECT, a proposta de
Pruden, decideix crear la vocalia de Comunitats, a banda de la de municipis.

8.     PRECS I QÜESTIONS  

Pilar informa que al conveni marc amb la Universitat de València ja s’ha inclòs el tema de la
col·laboració de la Càtedra i ja està al Rectorat per a la seua signatura.

També comenta que en relació a la prorroga del Conveni amb Conselleria d’Economia tenim
pendent una reunió de seguiment.

Igualment,  dóna  compte  d’un  projecte  que  està  preparant  Miguel  per  presentar-lo  a  la
convocatòria de subvencions per a entitats de Participació Ciutadana, i tan prompte estiga el
compartirà  amb  tot  l’ECT  per  donar  el  nostre  acord.  Jordi  ha  mirat  les  bases  d’aquesta
convocatòria i pensa que és una bona oportunitat per obtenir finançament per a les nostres
activitats.

Jordi diu que tenim pendent adaptar el perfil i les condicions laborals del contracte que tenim en
l’AVEBC d’acord al Conveni Col·lectiu Estatal d’Acció i Intervenció Social. Per avançar en el tema
diu que prepararà una proposta per a que l’estudiarem en l’ECT.

Alfons opina que hem de reforçar dos noves àrees, la d’igualtat i la de comunitats. Ho podem
tractar a la propera assemblea.

Fran comenta que ha de pujar a la web l’últim llibre per tal que qui vulga puga descarregar-se’l
lliurement.

Finalment quedem en fer la propera reunió el dia 1 de febrer a les 19:30.

I sense més assumptes que tractar, sent les 21:00 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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