
 
 
 

 

Moviment Escolta de València 
C/Balmes, 17  ·  46001  ·  València  ·  mev@scoutsfev.org ·  963153240 

De: Equip General del MEV 
 
A: Membres del Consell General del Moviment Escolta de València (caps d’agrupament, 
coordinadors/es de comarca i membres de l’Equip General). 
 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos que el proper dia 26 de 
maig de 2019, diumenge, tindrà lloc el Consell General del Moviment Escolta de 
València. Serà en primera convocatòria a les 9:00h i en segona convocatòria a les 
9:30. Tindrà lloc a Alaquàs, al Col·legi Mare de Déu de l’Olivar II (Passatge Amadeu 
Aguilar Laborda, 2). L’ordre del dia proposat és el següent: 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del dia. 
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior. 
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l’Equip General 

per al període març 2019 – maig 2019. 
4.- Presentació i aprovació, si escau, de l'Exercici Econòmic de l'any 2018. 
5.- Avaluació de la reunió de Caps d’Agrupament. 
6.- Avaluació de l’Assemblea FEV del 12 de maig de 2019. 
7.- Presentació dels projectes Llum de la Pau 2019 i Festival de la Cançó 2020. 
Descans i Oració 
8.- Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa del 

Festival de la Cançó. 
9.- Presentació de projectes 1% de Cooperació. 
10.- Avaluació Interruta 2019. 
11.- Proposta Som Alimentació. 
12.- Conformació Taula Electoral. 
13.- Informació diversa. 
14.- Precs i preguntes 

 
 
Es preveu que el Consell finalitze a les 14:00 h. 
 
 
Preguem consulteu el material que s’envia per a poder enriquir el Consell, podeu 
visualitzar els documents clicant ací. 
Per a agilitzar el debat hi haurà dos torns tancats de paraula per a cada punt a excepció 
que s’especifique una altra cosa. No es portaran fotocòpies del material enviat per tal 
d’estalviar paper. 
 
 
 

Gràcies per la vostra atenció i participació, rebeu una forta abraçada escolta, 
 

L’Equip General del Moviment Escolta de València 

https://goo.gl/maps/RA2oFp8U1VE88JQeA
https://goo.gl/maps/RA2oFp8U1VE88JQeA
https://drive.google.com/drive/folders/1czSyT-Oo-cK2PFeHdj13uydmrSiKWWCP?usp=sharing


 
 
 

 

Moviment Escolta de València 
C/Balmes, 17  ·  46001  ·  València  ·  mev@scoutsfev.org ·  963153240 

De: Equip General del MEV 
 
A: Miembros del Consell General del Moviment Escolta de Valencia (jefes/as de grupo, 
coordinadores/as de comarca y miembros del Equip General). 
 
 
Nos ponemos contacto con vosotros/as para comunicaros que el próximo día 3 de 
marzo de 2019, domingo, tendrá lugar el Consell General del Moviment Escolta de 
València. Será en primera convocatoria a las 9:00h y en segunda convocatoria a las 
9:30h. Tendrá lugar en Alaquàs, en el Col·legi Mare de Déu de l’Olivar II (Passatge 
Amadeu Aguilar Laborda, 2). El orden del día propuesto es el siguiente: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Orden del día. 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consell anterior. 
3.- Presentación y aprobación, si procede, del informe de gestión del Equip 

General para el periodo marzo 2019 – mayo 2019. 
4.- Presentación y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2018. 
5.- Evaluación de la reunión de Caps d’Agrupament. 
6.- Evaluación de la Assemblea FEV del 12 de mayo de 2019. 
7.- Presentación de los proyectos Luz de la Paz 2019 y Festival de la Canción 

2020. 
Descanso y oración 
8.- Presentación y aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa 

del Festival de la Canción. 
9.- Presentación de proyectos 1% de Cooperación. 
10.- Evaluación Interruta 2019.  
11.- Propuesta Som Alimentació. 
12.- Conformación Mesa Electoral. 
13.- Información diversa. 
14.- Ruegos y preguntas. 

 
 
Se prevé que el Consell finalice a las 14.00 h. 
 
 
Rogamos que consultéis el material que se envía para poder enriquecer el Consell, 
podéis visualizar los documentos clicando aquí. 
Para agilizar el debate habrá dos turnos cerrados de palabra para cada punto a 
excepción de que se especifique otra cosa. No se llevarán fotocopias del material 
enviado para ahorrar papel. 
 
 
 

Gracias por vuestra atención y participación, recibid un fuerte abrazo scout, 
 

El Equip General del Moviment Escolta de València 

 

https://goo.gl/maps/RA2oFp8U1VE88JQeA
https://goo.gl/maps/RA2oFp8U1VE88JQeA
https://drive.google.com/drive/folders/1czSyT-Oo-cK2PFeHdj13uydmrSiKWWCP?usp=sharing

