48a ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
DE LA FAVB
DE 2020
Dissabte 3 d’octubre de 2020

Barris resistents
Companyes i companys,
Com sabeu, degut a la Covid-19 ens vam veure obligats a suspendre l’assemblea de
la Favb prevista pel passat mes d’abril. La normativa publicada per la Generalitat el 22
de juny ens permet ampliar el termini per realitzar-la i també poder-la fer on-line.
Per la present us convoquem a l’Assemblea Ordinària de la Favb per al dissabte 3
d’octubre a les 10h (9h primera convocatòria). Les incerteses sobre l’evolució de la
pandèmia ens aconsellen realitzar-la per mitjans telemàtics malgrat que ens perdem
un aspecte tan preuat per el moviment veïnal com és el contacte humà.
.
Durant el mes de setembre us explicarem els detalls tècnics per participar ja que és
molt important garantir que tots i totes vosaltres hi pugueu assistir
L’ordre del dia és aquest:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informe de gestió 2019
3. Pla de treball del 2020
4. Informe econòmic 2019
5. Reforma dels estatuts
6. Protocol feminista de la Favb
7. Pressupost del 2020
8. Altes i baixes AVV
9. Resolucions i precs i preguntes

Us adjuntem la següent documentació:
 Acta anterior
 Memòria del 2019
 Proposta de pla de treball 2020

En el punt de reforma dels estatuts de la Favb sotmetrem a votació la inclusió
d'aquests dos punts::
- L'assemblea general i els altres òrgans socials podran celebrar les seves sessions per mitjans
telemàtics, que, en tot cas, hauran de garantir degudament:
a) El compliment dels requisits de constitució de l'assemblea general o la reunió dels altres òrgans
socials.
b) La identitat de la persona sòcia i dels altres subjectes que participin en la reunió.
c) La participació de la persona sòcia en la deliberació i presa d'acords, que asseguri, a més, la
possibilitat que els altres participants en la sessió puguin conèixer la integritat de les seves
manifestacions en ella.
d) La participació del soci o sòcia en el plantejament de suggeriments i preguntes.
e) L'exercici del dret de vot i, en el seu cas, el secret d'aquest.
- Promoure l'edició de publicacions periòdiques que ajudin a difondre la tasca del moviment veïnal.
- Canvi de nom de la Favb: Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. (“Veïns i Veïnes” per
“Veïnals”)

Tota la documentació de l’assemblea estarà disponible a la plataforma “ParticipaFavb” https://participa.favb.cat/assemblies/XLVIIIassembleaFAVB perquè prèviament a la seva
aprovació a l’assemblea pugueu expressar i debatre les vostres consideracions
Si voleu presentar alguna proposta de resolució per tal que sigui aprovada a
l'Assemblea, si us plau, feu-la arribar abans del 30 de setembre També la podeu pujar
a https://participa.favb.cat/assemblies/XLVIIIassembleaFAVB/f/893/
Recordeu que per exercir el dret a vot cal estar al corrent de pagament de les quotes
de la Federació.
En l'assemblea tindrem un espai en memòria de totes les persones del moviment
veïnal que ens han deixat en aquest any tan difícil per la pandèmia. Us agrairíem que
ens passéssiu prèviament els seus noms i a ser possible una foto. Gràcies
Us demanem que ens confirmeu la vostra assistència al correu favb@favb.cat o al 93
4127600
Us hi esperem a totes i tots!

Cordialment,

Ana Menéndez
Presidenta
Barcelona, 29 de juliol de 2020
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