Paiporta, 19 de maig de 2020
Assumpte: C
 ONVOCATÒRIA ASSEMBLEA FEDERAL FAAVEM 11 DE JULIOL DE 2020
La crisi sanitària al territori espanyol per la COVID-19 i el posterior estat d’alarma decretat
va obligar a FAAVEM suspendre l’Assemblea Federal prevista pel 5 d’abril de 2020.
Per tant, en vista dels temes pendents que deriven de dita suspensió, es convoca a totes les
associacions de la Federació Valenciana d’Estudiants a l’Assemblea Federal, que es
celebrarà el dissabte 11 de juliol de 2020 per Google Meet o en el seu cas i pendents de
l’evolució de la pandèmia, a la ciutat de València, a les 11:00h en primera i a les 12:00h en
segona convocatòria i amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
3. Informe d’associacions membre.
4. Informe de l’Executiva Federal i els grups de treball.
5. Actualització, si escau, de l’Executiva Federal.
6. Reasignació, si escau, de responsables i vocalies d’àrea.
7. Informe, debat i aprovació, si escau, de la reforma dels Estatuts.
8. Debat i adopció d’acords, si escau, per al desenvolupament dels Estatuts.
9. Ratificació, si escau, dels fonaments de la imatge corporativa de FAAVEM.
10. Aprovació, si escau, de resolucions.
11. Precs i preguntes.
Us recordem que per cada associació, a l’assemblea, podran assistir dues persones
delegades amb veu i vot i, persones convidades, amb només veu, prèvia consulta a
l’Executiva Federal.
Les inscripcions de les persones assistents es realitzaran mitjançant aquest formulari, des
de la data de la convocatòria, fins cinc dies abans de l’assemblea.
La documentació necessària serà enviada abans de la celebració de l’Assemblea Federal,
complint els terminis estatutàriament previstos. Recordem que les persones menors d’edat
caldrà que porten complimentada l’autorització de menors que serà facilitada.
En quant a l’informe d’associacions, per tal de facilitar la seua preparació podreu parlar de:
-

Accions desenvolupades no presencialment: campanyes, videocridades, ...
Estat de l’associació: junta directiva, associats i associades, tresoreria, ...
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-

Necessitats de l’associació: finançament, associats i associades, ...

EN CAS DE CELEBRACIÓ PRESENCIAL:
Les despeses de transport es cobriran íntegrament a les persones delegades i a una persona
convidada per associació. L’Executiva Federal podria canviar el lloc de celebració de
l’Assemblea, per favor, abans de comprar qualsevol bitllet, contacteu amb l’Executiva.
EN CAS DE CELEBRACIÓ NO PRESENCIAL:
L’Executiva Federal enviarà per email les dades d’accés a la reunió de Google Meet amb un
mínim de vint-i-quatre hores d’antelació.
Front qualsevol qüestió, no dubteu en contactar amb l’Executiva Federal pels mitjans
habituals de comunicació.
L’Executiva Federal desitja i espera que vosaltres i els i les vostres familiars i amics
estigueu bé. Molt d’ànim!
Una salutació,

Enrique Martínez Quirós
President de la Federació Valenciana d’Estudiants
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