ACTA DE CONSTITUCIÓ

La primera Assemblea General de socis de l’Associació Voluntària Educativa Shashamane
(AVES) es dugué a terme al propi centre educatiu CIDE el 18 de setembre de 2019.
A tal efecte, els 23 socis de l’associació que es detallen a continuació:
-

Jaume Alomar Llobera

-

Llucia Cádiz Aycart

-

Laura Canals Vijande

-

Pablo Català Jiménez

-

Sergio Folgueras Calabria

-

Juanjo García Gómez

-

Ismael García Rueda

-

Borja García Trigueros

-

Hugo González Soto

-

Aina Jiménez Bover

-

David Martínez Cuadros

-

Carlos Martínez Murcia

-

Adrián Navarro Amaya

-

Cristina Pacheco Pérez

-

Pere Pascual Sas

-

Dani Pons Mota

-

Álvaro Riera Hernández

-

Luismi Rodríguez Gigante

-

Lucia Rodríguez Silva

-

Ainhoa Sánchez Valdivia

-

Rubén Serrano Almagro

-

Raúl Silva Salinas

-

Nayra Torres González

ACORDEN:
Primer. Nombrar i redactar les funcions dels tres socis integrants de la Junta Directiva.
● La directora (Nayra Torres). Les funcions principals, com a màxima representació de
l’associació, són comunicar-se amb altres persones i organismes de fora de l’empresa,
convocar assemblees quan siguin necessàries i prendre decisions urgents en moments
importants sense la necessitat d’esperar l’aprovació de la resta d’integrants de la Junta
Directiva i Assemblea General.
● La secretària (Cristina Pacheco). Les funcions principals són redactar el diari de
l’associació, redactar les actes un cop finalitzades les assemblees, elaborar tasques i
guardar la documentació general (missió, visió, valors, acta de constitució, estatuts,
logotip, fitxa de planificació d’activitats, entre d’altres) en una carpeta compartida
amb el seu professor.
● El tresorer (Carlos Martínez). Les funcions principals són encarregar-se de la
comptabilitat de l’associació mitjançat un compte de pèrdues i guanys i balanç
abreviat, recaptar i custodiar el fons captats en les diferents activitats que apareixen al
punt 5 dels estatuts així com validar els diferents ordres de pagament, si escau.
Segon. Posar de la nostra part i esforçant-nos al màxim en totes les activitats acordades a
l'Assemblea.
Tercer. Donat els recursos limitats amb els que contem, fomentar una eficiència que permeti
donar una oportunitat educativa a les famílies més desfavorides de Shashamane.
Quart. Participar i coordinar-nos amb altres institucions a fi de que les ajudes permetin crear
sinergies positives i, d’aquesta manera, complir amb els nostres objectius previstos.

