B u t lle t í e le c t r ò n ic d e la S C E A
núm. 58, març 2006
ESPECIAL ASSEMBLEA GENERAL

ASSEM BLEA GENERAL DE LA SCEA
En breu rebreu via correu postal la convocatòria de l’Assemblea General de
socis i sòcies de la SCEA 2006.
Us recordem que l’Assemblea és e l màxim òrgan de la societat i dóna plena
participació i capacitat de decisió a tots els socis i sòcies. Us convidem molt
especialment a participar-hi. Ja us podeu reservar la data del dissabte 1 d’abril.
Entre els punts de l’ordre del dia hi figuren la Modificació dels Estatuts per tal
d’adequar-los a la Llei Catalana d’Associacions 7/1997 de 18 de juny. La
modificació ha de ser aprovada per l’Assemblea. En document adjunt us fem
arribar la proposta de modificació dels Estatuts amb els canvis ressaltats.
Us recordem també, que ens podeu fer arribar les vostres candidatures per
entrar a formar part de la Junta Directiva, durant la reunió s’efectuaran les
votacions dels nous càrrecs.
Una darrera votació a prendre, serà la incorporació de la Societat a la
recentment creada Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). En
document adjunt us fem arribar informació de la XVAC.
Per acabar, us ressaltem que en el bloc de nous projectes per al 2006
s’abordarà la planificació de l’edició del Fòrum 2000 + 6 d’Educació
Ambiental.
Durant la sessió es lliurarà, en format paper, la Memòria de l’entitat
corresponent a l’any 2005.

Després de tots els aspectes mencionats esperem la vostra
participació!

Reproducció de la convocatòria:
En nom de la Junta Directiva ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis de la
Societat Catalana d’Educació Ambiental.
ASSEMBLEA GENERAL DE LA SCEA
Dia: dissabte 1 d’abril de 2006
Primera convocatòria: 10:30h
Segona convocatòria: 11:00h
Lloc: Servei de Documentaci ó
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C. Nil Fabra 20. Barcelona
Un dels punts de l’ordre del dia serà la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. D’acord amb
el que estableixen els estatuts, tots els socis i sòcies poden presentar les seves candidatures a la
secretaria de la SCEA. Data límit de presentació: 24 de març. Us animem a presentar -vos!

Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2) Informe de la presidenta i memòria de l’any 2005. Aprovació dels comptes de l’entitat.
3) Presentació de l’actual Junta Directiva, amb les candidatures i votacions a la renovació dels
càrrecs.
4) Presentació d’objectius de la SCEA durant la propera candidatura.
5)
6)

Aprovació de l’evolució dels projectes aprovats i continuats durant aquest primer trimestre del
2006.
Aprovació de les relacions que es mantenen amb la Fundació Roca i Galès.

7)
8)
9)

Posicionament davant els nous projectes que arrenquen aquest any.
Estudi i valoració del pla de treball i pressupost del 2006.
Modificació dels Estatuts de l’entitat. Votació.

10) Entrada de la Societat a la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. Votació.
11) Preguntes i qüestions sobrevingudes.
Després de l’Assemblea: esmorzar per a tothom!
Esperem la vostra assistència.
Ben cordialment,
Lluís Pagespetit
Secretari de la Junta de la SCEA
Barcelona, 9 de març de 2006.
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