De: Equip General del MEV
A: Membres titulars (educadors i educadores) del Moviment Escolta de València.
València, 06 de setembre de 2019
Hola a tots i totes:
Ens posem en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos que el proper 22 de setembre de
2019, diumenge, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària del Moviment Escolta de
València. Serà en primera convocatòria a les 09.30h i en segona convocatòria a les 10.00h
en el Jardí Botànic de la Universitat de València, situat a C/ Quart, 80, València. L’acollida
la realitzarà l’Equip General.
L’ordre del dia proposat és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitució de l’assemblea.
Elecció del moderador/a.
Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del Dia.
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’assemblea anterior.
Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió 2016 – 2019.
Votació de la proposta del Consell anterior de canviar el Consell de desembre a
Assemblea.
7. Debat i votació de la modificació de les bases de les Beques MEV.
8. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2020.
9. Presentació i aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració amb el Jardí Botànic de
la Universitat de València.
10. Entrega de mèrits pedagògics.
11. Votació per a la incorporació de nous membres d’honor de l’associació.
12. Constitució de la Junta Electoral en Mesa Electoral, presentació de les candidatures a
Equip General 2019 – 2022 i votació.
Descans i oració
13. Proclamació dels resultats de la votació.
14. Informació Llum de la Pau 2019.
15. Informació Festival 2020.
16. Informacions diverses.
17. Precs i preguntes.
Es preveu que l’Assemblea finalitze a les 14.30 h.
Per a agilitzar el debat hi haurà dos torns tancats de paraula per a cada punt a excepció que
s’especifique una altra cosa.
Preguem consulteu el material enviat per a poder enriquir l’Assemblea. No s’hi duran
fotocòpies del material a treballar per tal d’estalviar paper.
Recordeu actualitzar la base de dades CUDÚ abans del 20 de setembre ja que cal estar
registrada/t per a tindre vot a l’assemblea.
Gràcies per la vostra atenció i participació, rebeu una forta abraçada escolta,
Atentament,
L’Equip General del Moviment Escolta de València

Balmes, 17, 46001-València

●

Tel: 96 315 32 40

●

Fax: 96 315 32 42

●

www.scoutsfev.org

De: Equip General del MEV
A: Miembros titulares (educadores y educadoras) del Moviment Escolta de València.
València, 06 de septiembre de 2018
Hola a todos y todas:
Nos ponemos en contacto con vosotros/as para comunicaros que el próximo 22 de
septiembre de 2019, domingo, tendrá lugar la Assemblea General Ordinària del Moviment
Escolta de València. Será en primera convocatoria a las 09.30h y en segunda convocatoria a
las 10.00h en el Jardí Botànic de la Universitat de València, situado en la C/ Quart, 80,
València. La acogida la realizará el Equip General.
El orden del día propuesto es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución de la asamblea.
Elección del moderador/a.
Lectura y aprobación, si procede, del Orden del Día.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
Presentación y aprobación, si procede, del Informe de Gestión 2016 – 2019.
Votación de la propuesta del Consell anterior de cambiar el Consell de diciembre a
Assemblea.
7. Debate y votación de la modificación de las bases de las Beques MEV.
8. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto 2020.
9. Presentación y aprobación, si procede, del Convenio de colaboración con el Jardí
Botànic de la Universitat de València.
10. Entrega de Mèrits Pedagògics.
11. Votación para la incorporación de nuevos miembros de honor de la asociación.
12. Constitución de la Junta Electoral en Mesa Electoral, presentación de las candidaturas a
Equip General 2019 – 2022 y votación.
Descanso y oración
13. Proclamación de los resultados de la votación.
14. Información Llum de la Pau 2019.
15. Información Festival 2020.
16. Informaciones varias.
17. Ruegos y preguntas.
Se prevé que la Asamblea finalice a las 14.30 h.
Para agilizar el debate habrá dos turnos cerrados de palabra para cada punto a excepción que
se especifique otra cosa.
Rogamos consultéis el material enviado para poder enriquecer la Asamblea. No se llevarán
fotocopias del material a trabajar para ahorrar papel.
Recordad actualizar la base de datos CUDÚ antes del 20 de septiembre ya que se necesita
estar registrada/o para tener voto en la asamblea.

Gracias por vuestra atención y participación, recibid un fuerte abrazo scout,
Atentamente,
L’Equip General del Moviment Escolta de València

Balmes, 17, 46001-València

●

Tel: 96 315 32 40

●

Fax: 96 315 32 42

●

www.scoutsfev.org

