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Acta Assemblea Ordinària AVEBC 26/02/2022 

 

Reunits per mitjans telemàtics a la plataforma Jitsi Meeting, el 26 de febrer del 2022, sent les 10:00 hores i 

en segona convocatòria, s'inicia la reunió intervenint la Presidenta per donar la benvinguda a les persones 
assistents. 

El Secretari informa de la quantitat de persones sòcies que actualment som a l’AVEBC, resultant un total de 

89 (55 personés físiques i 24 de jurídiques), de les quals 70 (44 p.f. i 26 p.j.) paguen quota d’associada, 

mentre que 19 (11 p.f. i 8 p.j.) tenen exempció del pagament de la quota. 

S’han acreditat per assistir a l’Assemblea un total de 19 persones físiques (incloent 6 delegacions de vot) i 

10 entitats jurídiques (incloent 5 delegacions de vot), la qual cosa representa un total de 29 acreditacions. 

Tanmateix, hi ha una persona acreditada que no s’incorpora a la reunió i 5 no acreditades prèviament que sí 

s’incorporen, resultant per tant un quòrum de 33 vots ponderats (dels quals 21 són de persones físiques i 12 
de jurídiques), representats pels 23 membres present a l’assemblea. 

Seguidament exposa l'Ordre del Dia amb la temporalització prevista i sense més preàmbul comença 

l'Assemblea 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anteriors de 13-02-2021. 

Com que l’acta s’havia facilitat prèviament a les persones associades per tal que la pogueren revisar, a fi de 

la brevetat es dóna ara per llegida. Cap persona realitza comentari ni objeccions, quedant aprovada per 

unanimitat. 
 

2. Ratificació de noves persones sòcies. 

El Secretari intervé per informar que correspon a l’Assemblea ratificar les altes de persones associades, 

passant a mencionar les noves incorporacions des de l’última assemblea general a l’actualitat: les persones 

físiques són Sandra Alonso Sánchez, José David Vidal Soler, Gilles Denans, Ricardo Sáez Gómez, Mariluz 

Gordo, Beatriz Medina Fuente i Gregori López Serrano, totes de la província de València. Les empreses són 

Trasub La Villa SL, CFP Orihuela Deportiva i Lamagik SL, de la província d’Alacant; i Lago Becu, Associació 
Cresol, Green Urban Data SL, Centro de Psicología y Coaching Valencias SL, Sapiens Energía Coop.V., 

Gráficas Litolema SL, Isaba Projects SA, Crearqció Coop.V. i Betaformación, de la província de València. En 

total són 7 persones físiques i 12 de jurídiques, que queden ratificades per l’assemblea sense cap 

resistència. 

 

3. Informe i aprovació de la Memòria d'Activitats 2020. 

Pren la paraula Fran Ballesteros, qui exposa un resum de les activitats realitzades durant l'any i comenta 

que a la web de l’associació es troba l’Informe detallat. Explica que hem aconseguit realitzar moltes 
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activitats amb l’esforç dels Grups Locals i les persones associades en general. Convida a que totes i tots 

compartim les notícies publicades als nostres mitjans i aprofitem per fer difusió. 

La Presidenta demana si hi ha comentaris i sense més intervencions es sotmet a l’aprovació l'informe 

realitzat, quedant aprovat per unanimitat la Memòria d'Activitats 2021 de l'AVEBC, sense cap resistència. 

 

4. Examen i aprovació dels Comptes Anuals del 2021 i del Pressupost 2022. 

El Tresorer comenta que els comptes enguany, a més d’haver estat revisats per la Revisora de Comptes de 

l’associació, també han estat auditats per una auditoria externa, ja que així atorguem major transparència 

d’acord a les subvencions públiques que estem rebent. 

Exposa els Comptes Anuals tancats a 31/12/2021, compostos pel Balanç de Situació i el Compte de 

Resultats, destacant un deute per pòlissa de crèdit bancària de 10.000 €, però disposant d’un bon saldo de 

tresoreria per damunt dels 16.000 euros, així com un resultat o excedent de l’exercici de 15.381 €. Comenta 

que tenim uns ingressos molt importants per subvencions públiques, sent la despesa més destacable la de 

personal propi contractat. 
Segueix presentant el Pressupost per al 2022, dient que la partida més grossa és la de subvencions, amb 

el Conveni de Conselleria d’Economia, al que se suma la subvenció de Diputació de Castelló i la de foment 

del Valencià. En la part de les despeses destaca els serveis professionals externs i les despeses de 

personal. Per altra banda, es contemplen els ingressos deguts a la renovació de pòlissa de crèdit per 

10.000€, per tal de disposar de la tresoreria suficient per afrontar anticipadament les despeses de les 

activitats als projectes subvencionats. 

Tot seguit es procedeix a l’aprovació dels Comptes, els quals queden aprovats per unanimitat acordant la 
destinació de l’excedent a reserves voluntàries, estant pendent el pagament de l’impost de societats que, 

encara que provisionalment contemplat en les despeses, pot variar l’import i, per tant, també el resultat. 

Pren la paraula el Vicepresident per ficar de relleu que l’actual Conveni que ens reporta 30.000 € s’acabarà, 

i molt probablement en aquest any 2022, per tant tenim un repte amb la sostenibilitat econòmica de 

l’associació, per mantenir la seua actual estructura hem de ser conscients que disposem dels ingressos de 

quotes i les aportacions de les persones consultores, a banda dels cursos o d’altres serveis que puguem 

prestar, que també vindran acompanyats de les seues despeses corresponents, però les subvencions 

sempre seran incertes, per tant l’hem de nodrir entre totes i tots. Miguel Ribera pensa que, tot i que caldrà 
muntar activitats amb capacitat de proveir ingressos, no estem mal si considerem que actualment estem 

obtenint un excedent important, la qual cosa redueix la diferència amb l’estimació de despeses. A més, si 

aconseguim l’Utilitat Pública podem augmentar les col·laboracions amb empreses. Jordi Medall opina que 

d’uns ingressos pressuposts de 90 mil euros, uns 6 mil són de quotes, per tant caldria fer un esforç per 

sumar més persones que també ens donara capacitat per desenvolupar més iniciatives. Clara Aura opina 

que la base del pressupost deuria eixir de les quotes, ja que basar-nos en les subvencions és molt 

problemàtic per a la sostenibilitat econòmica futura, a més tenim marge de millora implicant a més persones, 

ja que els nostres objectius són rellevants per a la societat. Ricardo Ricard pensa que l’associació ha de 
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sobreviure a partir dels recursos propis, la quota d’empreses actuals és molt millorable i caldria revisar-les. 

Jordi Medall diu que cal fer més visibilitat, més activitats i més moviment, és el moment d’augmentar les 

sòcies. Fran comenta que per tindre més sòcies cal potenciar els Grups Locals, són la cantera, i una eina 

fonamental és la comunicació, en la que tots i totes ens hem d'implicar per compartir-la. Finalment, la 

Presidenta conclou que el Conveni ha estat un suport molt important per aplegar on estem, però ara és el 

moment d’anar pensant en altres alternatives per a la sostenibilitat, tot el que s’ha dit ens té que impulsar a 
fer canvis en positiu. 

 

5. Aprovació gestió Equip Coordinador Territorial. 

La Presidenta pregunta si després de tot l’explicat sobre activitats i comptes del 2021 hi ha comentaris a fer 

sobre la gestió de l’ECT. Miguel Ribera nota una manca de major implicació en les activitats per part de 

l’ECT i diu que seria interessant realitzar el Balanç del bé comú a l’AVEBC, implantant indicadors clars que 

ens ajudaren a avaluar. Maria Amigo argumenta que és necessari disposar d’un informe de gestió per poder 

votar la seua aprovació. Fran Ballesteros comenta que hi ha un informe d’activitat i un balanç econòmic, tot 
el qual dóna idea de la gestió realitzada i per tant considera que tenim eines per valorar l’activitat de l’ECT. 

Tanmateix, Maria opina que són coses distintes l’informe d’activitats i el de gestió, i demana constar en acta 

que, per al futur, junt al pressupost es presente també un pla de gestió, de manera que al tancar l’exercici es 

faça un informe de la gestió. Finalment, la Presidenta demana si hi ha cap resistència a l’aprovació de la 

gestió de l’ECT amb les eines actuals i pren nota per fer informe de gestió per al 2022. Sense cap 

resistència queda aprovat. Dóna també les gràcies per la confiança de totes i tots en nom de l’equip, 

mostrant-se satisfeta del bon treball i la coordinació haguda. 
 

6. Renovació i/o ratificació de càrrecs de l’ECT. 

El Secretari informa que d’acord als Estatuts (Art.20), la Junta Directiva o ECT estarà format per un nombre 

imparell, entre set i quinze persones, que ocuparan els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, 

Tresoreria i Vocalies. Les vocalies representaran a les persones associades de les províncies de València, 

Alacant i Castelló, el més equitativament possible d'acord amb la quantitat dels seus membres. En la 

composició de l'Equip Coordinador s'intentarà aconseguir la paritat de sexes, garantint-se almenys el 

compliment del criteri de presència equilibrada (40% / 60%). 
Respecte a la presentació de candidatures per a ser membres de l’ECT, des del dia que es va enviar la 

convocatòria de l'Assemblea en que va quedar obert el període de presentacions de candidatures, s’ha 

presentat una persona per ocupar la Vocalia de Coneixement (Maria Amigo). Com que no ha hagut una 

candidatura completa formada pels càrrecs de Presidència, Secretaria, Vicepresidència, Tresoreria i mínim 

tres vocalies, la proposta de l’actual ECT és: 

    • Renovar el càrrec de la Presidenta i 5 membres més de l’actual ECT (Jordi Medall, Camila Miraudo, 

Raquel Gómez, Pruden López i José Gámiz) 

    • Incorporar la nova candidata presentada, amb el que es compleix el mínim estatutari de 7 membres 
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    • També es compliria la paritat de sexes (4 dones i 3 homes) 

    • Els càrrecs de Vicepresidència, Secretaria i vocalia de Comunicació s’han de suplir entre els membres 

de l’ECT. 

Per a procedir a la votació, el Secretari comenta que, tot i que els Estatuts (Art.21) plantegen una votació 

secreta i pel major nombre de vots, podríem decidir-ho per consens sistèmic ja que la plataforma en que 

estem fent la reunió no garanteix totalment la confidencialitat. Alfons Ribarrocha diu que no veu necessitat 
de fer votació secreta i Fran Ballesteros opina que si no hi ha resistències a votar en obert no veu problema 

en fer-ho. Com que no hi ha de resistències, es decideix poder aprovar la renovació de l’ECT sense votació 

secreta. 

En este punt pren la paraula el Vicepresident per obrir una reflexió sobre la importància de que entre gent 

nova a l’equip, animant a les persones presents. El Tresorer incideix en el mateix, considerant que la 

càrrega de feina es veu alleujada pel suport de la gestió de Miguel com a persona contractada. La 

Presidenta creu que l’equip no es pot quedar sense els càrrecs de Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i 

Vocalia de Comunicació, i demana si alguna persona vol fer alguna suggerència de com poder renovar 
estos càrrecs, fent també una crida a la reconsideració de les persones que volen deixar l’ECT perquè ho 

reflexionen responsablement. El Secretari comenta que els Estatuts preveuen un termini de duració dels 

càrrecs de tres anys, podent ser reelegits una sola vegada per un any més, i això és així per evitar que es 

perllonguen els càrrecs i fomentar la participació, cosa que cal ficar en valor. Per la seua part, el Vocal de 

Comunicació diu que encara que abandone l’equip està disposat a col·laborar en les tasques d’eixe node. 

Intervé Salvador Marco per dir que és just que hi haja renovació i que ens tenim que implicar tots i totes. 

Personalment està en una fase d’aprenentatge i creu que no és el moment d’assumir una responsabilitat en 
l’ECT, no troba seguretat en poder assumir tot el compromís que requereix. 

Per la seua banda Beatriz Medina manifesta la seua implicació en la part de voluntariat, poden col·laborar 

també en l’àrea de Comunicació. Es sent molt identificada amb els valors i el moviment de l’EBC però porta 

poc de temps i considera que li falta coneixement del moviment, pel que considera que és prompte per 

assumir càrrecs, però està disposada quan aplegue el moment. 

Clara Aura manifesta que té ganes però poc de temps i creu que no està en la suficient disponibilitat, ara el 

seu repte és impulsar el Grup Local d’Alcoi, més endavant pot donar el pas. 

La Presidenta entén que en pocs mesos poden haver candidates disposades i demana si en el termini 
adequat pot comptar amb les seues incorporacions, per exemple després de l’estiu. Amb la qual cosa 

mostren acord les persones que anteriorment s’han manifestat. Per la seua banda, el Vicepresident, tot i que 

demana que cal tindre en compte que totes les persones ens tenim que implicar si volem futur per al 

moviment, es mostra disposat a seguir en el càrrec en cas de necessitat, però seria amb limitacions de 

disponibilitat i sols durant uns mesos només, ja que les circumstàncies professionals que té actualment són 

més exigents que abans i, a més, també està implicat al grup de treball de la Internacional. Pruden López 

comparteix sobre l’àrea de Comunitats i s’ofereix per assumir una Vocalia per desenvolupar-la. La 

Presidenta confirma que així és va consensuar a la darrera reunió de l’ECT. 
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Tancat el debat, Miguel Ribera pregunta si per votar la renovació de l’ECT també s’ha incloure la designació 

de càrrecs i vocalies. El Secretari contesta que ara no cal votar els càrrecs, llevat de la Presidència, sinó tan 

sols les persones que formen el nou equip. La distribució de la resta de càrrecs a l’interior de l’equip la 

realitzarien les i els propis membres a la primera reunió que facen. Es procedeix a la votació de la proposta 

abans esmentada per a la renovació de l’ECT, quedant aprovada sense cap resistència. 

 
7. Precs i preguntes. 

Raquel Gómez comenta que s’ha alegrat en escoltar a Beatriz, Clara i Salvador i pensa que aporten bones 

perspectives, com també considera important crear espais de convivència en els grups i equips, per 

fomentar el compromís conjunt. Quelcom en el que Jordi Medall està totalment d’acord i opina que 

necessitem organitzar activitats de trobada per compartir moments. 

Miguel Ribera creu que cal eixir al carrer i cercar persones que possiblement estiguen disposades a 

participar. 

Pilar creu que la pandèmia ens ha limitat el contacte i que ara sembla que ja es pot recuperar, i amb el 
contacte sorteixen les sinergies i la participació. 

Maria Amigo agraeix a les persones sortints la seua tasca. Agraïment al que se suma Miguel. 

La Presidenta tanca realçant les bones sensacions i sentiments mostrats i anuncia una jornada per al mes 

de juny a la que també puguem convidar amistats i seguir sumant. 

  

I sense més assumptes que tractar, es dóna per conclosa l'Assemblea sent les 11:55 h. del dia de la data. 

 
V. I PL. La Presidenta                                                             El Secretari 

 


