
 
        ASOCIACIÓN DA ENXEÑARÍA FORESTAL E MEDIOAMBIENTAL            

R/ Sánchez Freire, nº 64- Baixo dereita  
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)                  

                                                                                                                                 E-mail: aefema@forestaisgalicia.es 
       Telf.: 981/520077 e 981/524731                

                                                                                                     

 
 

INDICACIÓNS PARA A PARTICIPACIÓN: 
 
1º/ Os asistentes deberán comunicar por correo electrónico dirixido a aefema@forestaisgalicia.es a confirmación de asistencia cos 
seguintes datos: Nome e Apelidos e correo electrónico onde desexa recibir o enlace á videoconferencia. O prazo máximo para esta 
comunicación será o XOVES 28/01/2021, ás 14.00 horas. 
2º/ Así mesmo en dita comunicación deberán aportarse as posibles Delegacións de Voto, si as tivera, para que podan ser validadas e 
recoñecidas na Asemblea. 
3º/ O asistente recibirá no enderezo electrónico indicado, o enlace para participar na videoconferencia unhas horas da mesma. 
4º/ Para permitir o acceso será obrigatoria a identificación previa na plataforma zoom con Nome e Apelidos e Número de Colexiado. 
5º/ Durante a Asemblea deberá respectar as normas establecidas para o correcto funcionamento: Permanecer co micro pechado, 
Solicitar a palabra por escrito a través do Chat, e emitir os votos correspondentes por escrito e a través do Chat. 
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REXISTRO DE SAÍDA DE AEFEMA Nº 3/2.021 
FECHA: 09/01/2.021 

 
 

Santiago de Compostela, a 09 de xaneiro de 2.021 
 

Estimados/as compañeiros/as: 
 
 Pola presente convócase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA de AEFEMA correspondente ao ano 2.020, que terá 
lugar o vindeiro día 30 de xaneiro de 2.021 en formato online por videoconferencia a través da Plataforma ZOOM, ás 
09.30 horas en 1ª convocatoria e ás 10.00 horas en 2ª convocatoria. 
 
A Orde do día  atenderá ós seguintes puntos:   

1.-  Lectura da acta da anterior Asemblea Xeral e aprobación si procede. 
2.-  Informe de actividades do ano 2.020. 
3.-  Informe sobre o estado de contas do ano 2.020, e aprobación si procede. 
4.-  Proposta de actividades para o ano 2.021 e aprobación si procede. 
5.-  Orzamento para o ano 2.021, e aprobación si procede. 
6.-  Rolda de intervencións. 

 
Agardando poder contar contigo, recibe un cordial saúdo de AEFEMA. 
 
 

 
 
 

José Fernando Enjamio Gándaras 
     Presidente de AEFEMA 

 
 



 
        ASOCIACIÓN DA ENXEÑARÍA FORESTAL E MEDIOAMBIENTAL            

R/ Sánchez Freire, nº 64- Baixo dereita  
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)                  

                                                                                                                                 E-mail: aefema@forestaisgalicia.es 
       Telf.: 981/520077 e 981/524731                

                                                                                                     

 
 

INDICACIÓNS PARA A PARTICIPACIÓN: 
 
1º/ Os asistentes deberán comunicar por correo electrónico dirixido a aefema@forestaisgalicia.es a confirmación de asistencia cos 
seguintes datos: Nome e Apelidos e correo electrónico onde desexa recibir o enlace á videoconferencia. O prazo máximo para esta 
comunicación será o XOVES 28/01/2021, ás 14.00 horas. 
2º/ Así mesmo en dita comunicación deberán aportarse as posibles Delegacións de Voto, si as tivera, para que podan ser validadas e 
recoñecidas na Asemblea. 
3º/ O asistente recibirá no enderezo electrónico indicado, o enlace para participar na videoconferencia unhas horas da mesma. 
4º/ Para permitir o acceso será obrigatoria a identificación previa na plataforma zoom con Nome e Apelidos e Número de Colexiado. 
5º/ Durante a Asemblea deberá respectar as normas establecidas para o correcto funcionamento: Permanecer co micro pechado, 
Solicitar a palabra por escrito a través do Chat, e emitir os votos correspondentes por escrito e a través do Chat. 

 
P á x i n a  2 | 2 

 

DELEGACIÓN DE VOTO EXPRESA – ASEMBLEA XERAL ORDINARIA AEFEMA ANO 2020  
Data de Celebración: 30/01/2021 

 

Nome e Apelidos:                                                                                                                                                             

Nº de Asociado AEFEMA:                                         N.I.F.:                                                                                                                                              

 

Delego o meu voto en: 

 

Nome e Apelidos:                                                                                                                                                             

Nº de Asociado AEFEMA:                                         N.I.F.:                                                                                                                                              

 

Para que me represente na Asemblea Xeral Ordinaria de AEFEMA 2020, que se 

celebrará en formato online por Videoconferencia con data do 30/01/2021. 

 

E para que conste aos efectos oportunos, asino o presente  

en                                                        , a              de                         do                        

 
 
 

ASINADO:                                      
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