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ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE LA SEACAVA eV 
 
 
Lloc: Heidelberg, 27 d'Octubre del 2002 
 
Hora de començament: 10:00 
 
Assistents 
 
• Tristán Valenzuela Salazar (President) 
• Sebastián Gimeno García (Vicepresident) 
• Ana Barreira Fontecha (Secretària electa) 
• Gabriel Jover Manyes (Tresorer) 
• Carlos Ayerbe (Delegat d'Internet)  
• Francisco García Moreno (Delegat d'Accions Institucionals) 
• Roberto Pérez Benito (Delegat de Beques) 
 
 
 
ORDE DEL DIA  
 

Traspàs de poders de la secretària 
 
Inversions en instal·lació i equipament: 
 

Tristán Valenzuela informa que dels 6.400 € rebuts per la subvenció s'han gastat un 
total de 4.402 € fins a la data. D'estos2.925 € han sigut destinats a inversions.  
Propostes per a equipament: 
 

- Una nova CPU..................................... ⇒                  acceptada 
- Llibres.................................................. ⇒                  acceptada 
- DVD per al cicle de cine de Leipzig... ⇒                  acceptada 
- Silla per a l'oficina de SEACAVA eV. ⇒                  acceptada 
- Jocs de mes.......................................... ⇒                  acceptada 
- Cable per al “àudio” i el “beamer”...... ⇒                  acceptada 

 
Gastos en activitats  
 

Gabriel Jover al seu torn informa que en l'anterior reuniónse van gastar 2.645 €, i que a 
final d'any tindrem uns 600 €. 

També es comenta que en l'intercanvi s'han gastat uns 100 € de Kaution i a més cal 
pagar encara algunes factures dels gastos de la paella que corresponen a Francisco Budí, Ana 



  

SEACAVA e.V. 
Asociación de estudiantes 
valencianos en Alemania  
Verein valencianischer 
Studenten in Deutschland 

 
      E-Mail: seacava@mail.uni-mainz.de      http://www.uni-mainz.de/~seacava 

 

 
 

Johannes Gutenberg Universität Mainz 
Inter I Gastzimmer 5 
55128 Mainz (Deutschland / Alemania) 
Fax: (0)6131-330946 

Barreira i Tristán Valenzuela. 
Enguany s'han comprat un grill i una paella. 
 
Assumptes Diversos 
 

Tristán Valenzuela comenta que se sent molest perquè els membres de la junta no 
contesten als e-mails relacionats amb l'associació. Al que Francisco García replica que els e-
mails deuen ser redactats d'una altra manera. Els altres es disculpen al·legant que no van 
entendre bé el significat dels mateixos. 
 

Tristán Valenzuela comenta que carlos Ayerbe ha de mirar els e-mails del compte de 
SEACAVA e.V. per a agilitzar la comunicació amb l'Associació. 
 

Es passa a comentar també que per a futures reunions cal fixar una data límit per al 
pagament de l'Alberg per a evitar problemes amb les reserves. 
 

Es decidix actualitzar la llista de socis en Internet. 
 

Pareix que hi ha problemes amb algunes factures desaparegudes i que no han sigut 
abonades. Ja que és SEACAVA eV la que les ha extraviat es decidix que esta ha d'abonar-les 
als interessats. 
 

Es discutix si informar els socis de futures reunions via e-mail o via correu ordinari. 
No s'obté cap resposta concreta respecte d'això. 
 

Carlos Ayerbe recorda que en l'Assemblea ordinària s'han fet moltes propostes i que hi 
haurà per tant que dur a terme. 
 
 Sense més temes que comentar, es dóna per finalitzada la reunió a les 11:30 hores, de 
la qual, com a Secretària, estenc la present Acta i done fe. 
 
 
 
Ana Barreira Fontecha 
Secretària de SEACAVA eV. 
 


