
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 01/02/2022)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Jose Gámiz

Camila Miraudo

Raquel Gómez

Excusa assistència Pruden López

ORDRE DEL DIA

1. Preparació propera Assemblea Genral

2. Participació al fòrum d’associacions territorials sobre l’opció organitzativa federal

3. Col·laboració amb Missions València 2030

4. Precs i qüestions

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

1.     PREPARACIÓ PROPERA ASSEMBLEA GENRAL  

Després que vam estar valorant l'opció de fer l'Assemblea presencial, finalment es va considerar
per la situació actual fer-la on line i plantejant una futura trobada de les persones sòcies per al
mes de Juny.

Es fixa la data per a l’Assemblea el dissabte dia 26 de febrer, serà online a les 9:30 en primera
convocatòria  i  a  les  10:00  en  segona  (d’acord  a  l’art.18,1  dels  Estatuts,  «Les  assemblees
generals,  tant  ordinàries  com  extraordinàries,  quedaran  vàlidament  constituïdes  en  primera
convocatòria quan concórreguen a ella un terç de les persones associades amb dret a vot, i en
segona convocatòria qualsevol que siga el nombre de persones associades amb dret a vot que
concórreguen.  No  podran  adoptar-se  acords  que  no  s'hagen  inclòs  en  l'ordre  del  dia  de
l'assemblea»).

Els assumptes a tractar en l’ordre del dia són: 1.Aprovació acta anterior; 2.Ratificació de noves
persones sòcies; 3.Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2021; 4.Aprovació dels Comptes
Anuals 2021 i del Pressupost de 2022; 5. Aprovació de la gestió de l’ECT; 6.Renovació de càrrecs
de l’ECT; 7.Precs i qüestions.

Sobre la renovació de càrrecs a l’ECT hi ha dues opcions: o presentar una candidatura completa
formada  pels  càrrecs  de  Presidència,  Secretaria,  Vicepresidència,  Tresoreria  i  mínim  tres
vocalies, per a ser set membres que és el mínim que marquen els estatuts; o cobrir els càrrecs
que es queden lliures, com són Vicepresidència, Secretària, Tresoreria i vocalia de Comunicació.

Raquel comenta que el dia 10 hi ha reunió del GL de Castelló, on es podrà tractar el tema i vore si
alguna persona pot accedir a formar part de l’ECT. El mateix es pot fer als GL de València i
Alacant, pel que és planteja que Miguel i Pruden organitzen una reunió al seu respectiu GL per
dinamitzar  possibles  candidatures  noves.  I  finalment,  Pilar  demana  que  a  la  convocatòria
s’especifiquen les vocalies i càrrecs vacants perquè les persones sòcies puguen animar-se.

Quant a teriminis,  i  d’acord al  que estableixen els  Estatuts,  la  data màxima per remetre la
convocatòria és el dia 15 de febrer (la documentació prèvia la penjarem a la web, a la que es
podrà accedir amb un enllaç des de l’email de convocatòria). Les possible representacions que
les persones sòcies atorguen a una altra persona associada, s’han de remetre a Secretaria
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almenys 24 hores abans de l’assemblea (juntament amb la convocatòria s’enviarà el formulari a
utilitzar per a esta finalitat). Respecte a la presentació de candidatures per a ser membres de
l’ECT, des del dia que es rep la convocatòria de l'Assemblea s'obri el període de presentacions de
candidatures, que hauran d'acompanyar-se d'un escrit de motivació en el qual s'expose el càrrec
al qual es presenta i el seu curriculum vitae, el termini es tancarà el mateix dia de l'Assemblea,
havent de ser aprovada la sol·licitud i ratificada per les persones presents.

2.     PARTICIPACIÓ AL FÒRUM D’ASSOCIACIONS TERRITORIALS SOBRE  
L’OPCIÓ ORGANITZATIVA FEDERAL  

Alfons informa que, seguint l’acord de la darrera reunió de l’ECT, es va reunir el passat dia 24 de
gener amb altres persones, unes quinze, de diferents Territorials. Constata que estan plantejant-
se el model de governança a l’àmbit estatal, la qual cosa suposa tornar al principi en una qüestió
que deuria estar superada des de l’assemblea de Cadis. En qualsevol cas, es plantegen dos
alternatives: Federació d’Associacions o un Equip Gestor (que en cas de necessitar un CIF podria
utilitzar el de l’antiga associació Federal). Alfons va recalcar la postura de l’AVEBC: si es munta la
Federació  l’AVEBC participarà,  si  no  es  munta  ens  desentenem  i,  en  tot  cas,  veurem  de
relacionar-nos directament amb la Internacional.

Per resoldre incidències en el registre de la Federació hi ha un document col·laboratiu al drive, en
el que Alfons participa, i creu que s’acabarà muntant la Federació perquè no hi ha cap deficiència
que no es puga subsanar.

Com que l’anterior  equip que s’havia d’encarregar de tramitar  la  constitució i  registre de la
Federació actualment està pràcticament inoperatiu, es va acordar que cada Territorial té que
aportar persones per formar un grup que avance en concretar i ficar en marxa una solució,
suposant que es manté la iniciativa de la Federació. I des d’eixe grup també es participarà en el
treball amb la Internacional.

Alfons proposa que l’AVEBC aporte dos persones: una per a la tasca de la Federació i altra per
recolçar estructures de la Internacional. Per altra banda, pensa que eixes dos persones no és
necessari que siguen membres de l’ECT i no carregar-lo més. Per això planteja que, al menys
durant un primer any, assumírem la Tresoreria de la Federació, i que fóra Miguel (coneixedor i
conegut a l’àmbit estatal) qui participara; i per altra banda, per participar a la Internacional el propi
Alfons es presenta voluntari almenys també durant el primer any, on podria integrar-se en un dels
grups de treball que hi han lliures.

Finalment Pilar intervé per reprendre les dos propostes que ha plantejat Alfons: participació de
Miguel com a Tresorer de la Federació i participació d’Alfons en la Internacional. Sotmeses a
votació, s’aproven per unanimitat sense cap resistència.

3.     COL·LABORACIÓ AMB MISSIONS VALÈNCIA 2030  

Pilar informa que prèviament a la reunió acaba d’enviar un correu amb la carta signada d'adhesió
de l’AVEBC com a organització ambaixadora Missions València 2030, i considera que ara cal
presentar una bona proposta per participar. Planteja que les persones que vulguen col·laborar
podríem fer una reunió el proper dia 10 de febrer.

Fran considera que primer cal que ens contesten des de Missions a la proposta que els vam
enviar utilitzant el formulari que la pròpia organització fa servir , i que bàsicament plantejàvem fer
el  BBC de projectes i  concretar  el  mesurament o indicadors que es poden aplicar.  Caldria
preguntar si la nostra idea s’accepta o no, i si és que si llavors podem vore com ho fem.

Alfons opina que efectivament, si no sabem si el camí que hem de fer -la nostra proposta- és
adequat no podem perdre el temps.
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4.     PRECS I QÜESTIONS  

Jordi comenta que tenim pendent el tema del Conveni col·lectiu estatal d'acció i intervenció social,
al que deuriem adherir el contracte laboral que actualment tenim en l’AVEBC, així com altres
possibles futurs. Manolo opina que això ja ho hauria de gestionar el proper ECT, que va a
renovar-se en menys d’un mes, i diu que actualment estem al Conveni d'oficines i despatxos, no
suposant cap problema fins que es decidisca fer el canvi, la qual cosa no té més tràmit que
comunicar-ho a la TGSS i ho faria el gestor que ens porta les nòmines de manera senzilla.

I sense més assumptes que tractar, sent les 20:55 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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