
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V. 
 
Lloc: Mainz, 31 de maig de 2004 
 
Hora de començament: 19:00 h. 
 
 
ASSISTENTS

En Roberto Pérez Benito (President) 
En Blas Chisvert Pastor (Vice-President) 
En Ferran Robles i Sabater (Secretari) 
En Carlos Ayerbe Gayoso (Tresorer) 
Dª. Natalia Hurtado Soler (Vocal sortint, sense dret a vot) 
En Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegat d’empreses) 
En Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegat d’internet) 
 
 
Modera el President de l’Associació, En Roberto Pérez Benito. 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Informe del President 
2. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
 
 
1. Informe del President 
 
En Roberto Pérez, President de SEACAVA e.V., informa dels següents afers: 

a) Arribada d’una carta procedent del Finanzamt referida a la concessió de 
l’alliberament d’impostos de la declaració referida al trienni 2000-2002 i En 
Roberto Pérez informa dels tràmits realitzats per la seua persona en aquest sentit. 

b) Arribada d’una carta del Consell de Centres Valencians a l’Exterior (CCVE) en 
Europa. D’acord amb aquest document, la SEACAVA e.V. ha de proposar 
candidats perquè actuen com a vocals del CCVE. Concretament se n’elegiran dos 
pel continent europeu. En Joseba Alonso inquireix sobre la naturalesa d’aquest 
consell. En Tristán Valenzuela demana que s’envie una carta als socis per posar-
los al corrent d’aquesta informació. 

c) Celebració del Sommerfest de l’Asta el 02.07.2004. Com que tenim l’opció de 
comptar amb un espai de 4 metres per a l’associació i s’ha rebut una carta d’un 
restaurant valencià especialitzat a fer paelles monumentals, podria organitzar-se 
una paella gegant. En cas de no poder fer-ho, sempre podríem preparar 2-3 paelles 
i vendre la ració (proposta d’En Carlos Ayerbe), preparar sangria i vendre-la 
(proposta d’En Ferran Robles). Finalment es bandeja la idea de fer paelles i es 
decideix preparar sangria. En Roberto Pérez proposa no tindre oberta la caseta tota 
la nit, sinó solament fins que Seacava recupere els diners invertits i s’aconseguisca 
suficient per pagar honoraris als voluntaris. Hom delega en En Carlos Ayerbe 



perquè envie un correu electrònic als socis i aconseguisca voluntaris i queda 
igualment encarregat de dirigir tota l’activitat que tinga lloc a la caseta. 

d) Celebració del 25é aniversari de l’agermanament de les universitats de Mainz i 
València. Caldrà que l’associació hi estiga representada als principals actes. 

e) Decisió d’En Roberto Pérez, com a organitzador de l’última assemblea de 
SEACAVA, de pujar les quotes de viatge per a l’assemblea celebrada a Füssen. 
Els preus van quedar finalment així: socis que pagaren fins a dues setmanes abans 
del viatge: 17,50 €; socis que pagaren en les dues últimes setmanes: 20 €; no socis: 
40 €. 
La junta directiva vota sobre el manteniment d’aquests preus per a pròximes 
assemblees de SEACAVA e.V. amb el resultat de: 6 vots a favor, 0 vots en contra, 
en votació a mà alçada. La proposta queda aprovada per unanimitat. 

f) Proposta d’En Roberto Pérez de fer una còpia de seguretat de les pel·lícules 
passades al cicle de cinema. 
 

 
 
2. Afers diversos i fòrum de discussió 
 
a) S’acorda de forma unànime que En Carlos Ayerbe siga l’encarregat del despatx de 

SEACAVA. 
b) Quant a l’ús del telèfon del despatx de SEACAVA, s’informa de la necessitat de 

parlar amb els administradors per tal de donar d’alta la targeta de telèfon per tal de 
poder utilitzar la terminal del despatx en la línia de l’Inter 1. En Carlos Ayerbe 
s’ofereix per fer-ho. 

c) En Blas Chisvert i En Tristán Valenzuela sol·liciten que se’ls informe del que es va 
parlar a l’última assemblea de SEACAVA i En Roberto Pérez en fa un resum. 

d) En Blas Chisvert demana que es faça saber als socis la realització de cada activitat 
de SEACAVA mitjançant un correu electrònic. 

e) En Carlos Ayerbe pregunta pel lector de DVD portàtil per tal d’enviar-li’l a 
Sebastián perquè organitze el cicle de cinema que tindrà lloc a Leipzig. En Roberto 
Pérez informa que se li faran arribar tres pel·lícules: dos DVDs i una cinta VHS. 

f) En Ferran Robles proposa enviar un correu electrònic als socis perquè facen 
propostes de pel·lícules per al pròxim cicle de cinema. 

g) En Joseba Alonso demana una esmena en els reintegraments de despeses per part 
del Tresorer. 

h) En Joseba Alonso informa que és ell qui té el projector de l’associació actualment. 
i) En Joseba Alonso proposa sol·licitar que es construïsca un frontó al recinte 

universitari a càrrec de la Generalitat Valenciana. 
j) En Tristán Valenzuela pregunta a Na Natalia Hurtado sobre el domini en internet. 

També pregunta a En Carlos Ayerbe amb quants diners compta l’associació per 
comprar un domini i/o un hosting. En Tristán Valenzuela es compromet per buscar 
un preu moderat perquè l’associació compte amb un domini. Proposa aconseguir un 
domini “.org”. 

k) En Joseba Alonso sol·licita la compra del llibre que conté els noms de les empreses 
alemanyes en la seua edició més actualitzada. 

l) En Tristán Valenzuela proposa que les reunions de Junta siguen periòdiques. 
m) En Joseba Alonso informa del mal funcionament de l’intercanvi de Física a causa la 

manca de voluntaris que l’organitzen. Anuncia la possibilitat que l’any vinent no 
continue l’intercanvi a menys que es presenten nous organitzadors voluntaris. Açò 



seria imprescindible si, a més de l’intercanvi existent, també se’n volguera 
organitzar un de Química. En Joseba Alonso demana als membres de la Junta una 
profunda reflexió per trobar maneres de motivar els socis de SEACAVA perquè 
s’oferisquen per col·laborar amb l’associació en els intercanvis. S’ofereix per a 
redactar un correu electrònic per enviar-li’l als socis informant-los de tot açò. 

n) En Carlos Ayerbe anuncia que es queda el portàtil de SEACAVA, ja que En Ferran 
Robles, a qui li correspondria per ser secretari de l’associació, ha declinat aquest 
dret. 

 
 
Sense més afers que tractar, hom dóna per acabada la reunió a les 20:47 h., de la 
qual, com a Secretari, estenc la present Acta i done fe. 
 
Ferran Robles i Sabater 
Secretari de SEACAVA e.V. 


