ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ INBI
Art. 1 .-Es constitueix l’associació sense ànim de lucre INBI dins del programa Joves
Emprenedors Socials amb les normes que s’estableixen en els presents estatuts.
Art. 2 .-El domicili radica en el centre educatiu IES Sant Agustí. Adresa: Finca davall es
pou s/n, 07839 Sant Agustí des Vedrà. L’àmbit on es realitzaran les seves activitats és a
l’illa d’Eivissa.
Art. 3 .-L’associació INBI es constitueix el dia 19 de novembre de 2018 fins el dia 20 de
juny de l’any 2019.
Art. 4 .-L’associació juvenil té les següents finalitats: complir amb les necessitats
assignades per l’escola de l’Índia, sensibilitzar l’entorn, engegar altres projectes solidaris i
cooperar amb altres ONGs.
Art. 5 .-La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació.
Art. 6 .-La Junta Directiva esta formada per:
CÀRREC

NOMS I COGNOMS

Presidenta:

Andrea Marí Thomas

Vicepresidenta:

Clara Mª Lafuente Rodríguez

Secretària:

Mónica Gutiérrez Pimentel

Tresorera:

Laura Costa Ferrer

Art. 7 .-Es faran activitats per recaptar fons en col·laboració amb la Fundación Vicente
Ferrer.
Art. 8 .-La tresorera presentarà les comptes cada 30 dies.
Art. 9 .-Respectar als companys, escoltar-los, etc. tenint una actitud bona i un
comportament adequat.
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Art. 10 .-Les idees proposades seran exposades a classe.
Art.11 .-Treballar tots per igual, ajudar als companys, etc.
Art. 12 .-Si algun alumne no participa, treballa, etc. se li restaran 1’5 punts de la nota per
trimestre.
Art. 13.-Ser puntuals, en cas de reiterat incompliment podrà posar-se una feina extra.
Art. 14 .-Fer un bon ús de la mostra xarxa, material, recursos, etc. deixar els espais
utilitzats ordenats i com ens agradaria trobar-los.
Art. 15 .-Possibilitat d’utilitzar el telèfon mòbil amb motius didàctics. En cas contrari tindrà
una penalització.
Art. 16 .-Tots els membres de l’associació hauran de participar com a mínim en dos
comissions.
Art. 17 .-Es debatiran totes les qüestions (Idees sense conflictes amb respecte).
Art. 18 .-No recollir abans d’hora.
Art. 19 .-Complir els compromisos adquirits amb l’associació.

Finca davall es pou,s/n
07839 Sant Agustí des Vedrà (Eivissa)
Telf: 971 800 636
e-mail: inbisantagusti@gmail.com

