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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018 

 

Benvolguts/des Presidents/es, 
 
Us convoco a l’Assemblea General Ordinària de la FCVS que celebrarem en 
4 sessions territorials consecutives en la data, el lloc i l'hora corresponents: 

 

 

a. Lleida. Dijous 24 de maig. Horari: 16 h a 18 h. 

b. Girona. Dijous 31 de maig. Horari: 17 h a 19 h. 

c. Tarragona. Divendres 8 de juny. Horari: 10 h a 12 h. 

d. Barcelona. Divendres 15 de juny. Horari: 10 h a 12 h. 

Des de cada territori us farem arribar oportunament l'horari i la convocatòria 

més concrets. 

 
 

ORDRE DEL DIA: 

 
Les 4 sessions territorials es regiran pel següent Ordre del Dia: 

 

 

Benvinguda a càrrec de la Presidenta i Coordinador/a Territorial 

1.- Interventors d’acta 

2.- Ordre del Dia de l’Assemblea d’enguany. Aprovació 

3.- Lectura acords de l’acta de l’Assemblea anterior. Votació 

4.- Beques, baixes i altes d'entitats federades a maig 2018. Ratificació 

d'altes 

5.- Memòria d’activitats 2017 i pla d'actuació 2018. Votacions 

6.- Tancament econòmic 2017 i pressupost 2018. Votacions 

7.- Sol·licitud aprovació pòlissa de crèdit 2018. Votació 

8.- Proposta de quota anual per entitat membre 2019. Votació 

9.- Proposta modificació del Reglament de règim interior de la FCVS. 

Votació 

 
Elecció candidatura 

1.- Informe Presidència 2010-2018 

2.- Presentació candidatura/es amb el seu pla de treball 2018-2022. 

Votació 

3.- Ratificació del/la Coordinador/a Territorial corresponent 

http://0ukj.mj.am/nl/0ukj/lvqwk.html?m=AM8AAAW8dG4AAbNpTg4AAFg7PzgAAHX24gAAHdTOAAEDTQBa3y1mkKYK2DrxRDWIjf_khs9u7gAA-tw&b=bebfda9a&e=4f1a4303&x=HsrLtoeZ2Syayu3KdCO5eA
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4.- Torn obert de paraula i comiat 

Ben cordialment, 

 
 

 

Francina Alsina, Presidenta 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ: 

 
Ja podeu descarregar-vos la següent documentació: 

 

1.- M odel de delegació de vot 

2.- A cta Assemblea General Ordinària 2017 

3.- C arta informe auditoria 2017 

4.- C v dels 4 coordinadors territorials de la FCVS 

5.- M emòria d'activitats 2017 amb tancament econòmic 2017 

6.- P la d'actuacions 2018 amb pressupost 2018 

7.- R eglament de règim interior vigent 

8.- P roposta de modificació del Reglament de règim interior 
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"En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i de la Llei 

Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, li comuniquem que l'adreça de correu electrònic que ens ha 

facilitat voluntàriament, figura en els nostres fitxers titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL amb la 

finalitat de proporcionar per via electrònica el nostre butlletí electrònic o Newsletter. Així mateix, del seu dret d'oposar-se, 

accedir, cancel·lar o modificar les seves dades. Si no desitja seguir rebent els nostres correus electrònics, pot enviar un correu a 

aquesta, especificant en l'assumpte BAIXA i afegint en el cos del missatge l'adreça d'e-mail a la qual rep els nostres comunicats. 

La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, sent per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest 

missatge i no és el destinatari indicat, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva 

eliminació". 
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