
 

 
 
ACTA DE L'ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT DE __________ 
 
 
En la ciutat de                , a les     hores del dia      de                  de 20     es reuneixen: 
 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
- En/Na ___________________________________amb DNI________________ i data de 
naixement _________________, de l'Associació ___________________, amb CIF ___________ 
 
 
 
Orde del dia de l'Assemblea Constituent: 
 
1.- Aprovació de l'orde del dia. 
2.- Elecció de la mesa de l'Assemblea Constituent. 
3.- Informe de la Junta Promotora. 

 4.- Aprovació si escau de la proposta d'Estatuts. 
5.- Elecció de la Comissió Permanent del CLJ ____________. 
6.- Precs i preguntes. 
 
 
Prenent els següents acords: 
 
PRIMER: S'aprova l'orde del dia per _____ (indicar si ha sigut per unanimitat o, si no és el cas, 
el núm. de persones que voten a favor, en contra i en abstenció). 
 
SEGON: S'aprova la composició de la mesa per _____ (indicar si ha sigut per unanimitat o, si 
no és el cas, el núm. de persones que voten a favor, en contra i en abstenció). 
 
- President/a de la mesa:  
Sr./Sra. _______________________________________________________, amb domicili en 
_______________________, de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 
 



 

 
 
 
- Vicepresident/a de mesa: 
Sr./Sra. _______________________________________________________, amb domicili en 
_______________________, de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 
 
 
-Secretari/ària de mesa: 
Sr./Sra. _______________________________________________________, amb domicili en 
_______________________, de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 
 
 
TERCER: S'aprova l'informe de la Junta Promotora per _____ (indicar si ha sigut per unanimitat 
o, si no és el cas, el núm. de persones que voten a favor, en contra i en abstenció). 
 
QUART: S’aproven els Estatuts del Consell Local de la Joventut de _______ per ____ (indicar si 
ha sigut per unanimitat o, si no és el cas, el núm. de persones que voten a favor, en contra i en 
abstenció). 

 
 A més, es fa constar que segons aquests Estatuts aprovats, els membres de l’Assemblea del 
Consell Local de la Joventut de _____________ són: 
 

- Nom, cognom i entitat. 
- Nom, cognom i entitat. 
- Nom, cognom i entitat. 
- Nom, cognom i entitat. 
- ... 

 
   CINQUÉ: Designar la Comissió Permanent per _____ (indicar si ha sigut per unanimitat o, si no 
és el cas, el núm. de persones que voten a favor, en contra i en abstenció), composta per: 

 
 
- President/a:  

En/ Na. __________________________________, amb domicili en _______________________, 
de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 

 
- Vicepresident/a: 

En/ Na. __________________________________, amb domicili en _______________________, 
de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 
 

- Secretari/ària: 
En/ Na. __________________________________, amb domicili en _______________________, 
de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 

 
- Tresorer/a: 

En/ Na. __________________________________, amb domicili en _______________________, 
de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 

 
- Vocal: 

En/ Na. __________________________________, amb domicili en _______________________, 
de l’associació _____________________, amb CIF ___________. 

 
 



 

 
 
 
 
SISÉ: Indicar els precs i preguntes, així com les seues contestacions. 
 
 

 
    Sense res més a tractar, es dóna per finalitzada l'Assemblea Constituent del Consell  
Local de la Joventut de ___________________________ i s'estén la corresponent acta, 
signada pels i les representants legals de les entitats patrocinadores: 
 
 
 
Nom i cognoms      Nom i cognoms    Nom i cognoms 
entitat     entitat   entitat 

 
 
 
 
 
Vist i plau de la Mesa de l’Assemblea Constituent 
 
 
 
President/a de la mesa                                          Vicepresident/a de la mesa 
 
 
 
 
 
 

Secretari/ària de la mesa 


