
XLIX AGO Consell Valencià de la Joventut
El Campello, 09 i 10 d’abril de 2022

CANDIDATURES A VACANTS  



Candidatures a vacants Consell Rector Candidatures a vacants Consell Rector

 

 

CANDIDATURES A VACANTS CONSELL RECTOR 
AGO del Consell Valencià de la Joventut (9 i 10 d’abril de 2022) 

 
 

Des de la Comissió Permanent us informem que actualment, segons la Llei 15/2017, 

de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, comptem 

amb 4 vacants per a representar al Consell Valencià de la Joventut.  

El Consell Rector de l’IVAJ és l’organisme que supervisa i aprova les gestions de 

l’IVAJ. Està format per membres del govern valencià, representants de la societat i 

de la joventut.  

D’acord amb l’article 10 de l’esmentada Llei, el Consell Valencià de la Joventut, 

compta amb 4 representants que han de de ser designades per l’Assemblea.  

 

Aquestes vacants es cobriran en l’Assemblea General Extraordinària del Consell 

Valencià de la Joventut del pròxim dia 10 d’abril de 2022,  que es celebrarà a El 

Campello (Alacant). 

Els requisits a tindre en compte per a presentar les candidatures son els 
següents: 
 

1. Pertànyer a una ent itat de ple dret del Consell Valencià de la Joventut. 

 

2. Les persones que presenten la seua candidatura per a representar al Consell 

de la Joventut, hauran de tindre relativa disponibilitat , de vesprades i entre 

setmana, ja que les reunions del Consell Rector són en aquest horari. Es 

realitzen cada 3 mesos aproximadament, a la ciutat de València. 

 

A més a més, dels que explica l’article 10.3 i 10.4, en matèria de paritat i presència 
equilibrada en els diferents trams d’edat. 
 

3. Art 10.3.  Es promourà una presència equilibrada de dones i homes en què 

cap sexe no estiga representat per menys del 40 %. En tot cas, en la 

composició dels apartats a, d i h la presència equilibrada serà obligatòria. 
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Aquestes vacants es cobriran en l’Assemblea General Extraordinària del Consell 

Valencià de la Joventut del pròxim dia 10 d’abril de 2022,  que es celebrarà a El 
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2. Les persones que presenten la seua candidatura per a representar al Consell 

de la Joventut, hauran de tindre relativa disponibilitat , de vesprades i entre 

setmana, ja que les reunions del Consell Rector són en aquest horari. Es 

realitzen cada 3 mesos aproximadament, a la ciutat de València. 
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3. Art 10.3.  Es promourà una presència equilibrada de dones i homes en què 

cap sexe no estiga representat per menys del 40 %. En tot cas, en la 

composició dels apartats a, d i h la presència equilibrada serà obligatòria. 

 

 

4. Art 10.4.  Es promourà, així mateix, una presència equilibrada dels diferents 

trams d’edat entre la representació jove, entenent com als trams esmentats:  

- dels 12 als 18 anys,  

- dels 19 als 24 anys  

- dels 25 als 30 anys. 

Després de debatre, des de la Comissió Permanent, considerem molt important que, 

de les 4 vacants disponibles, almenys 3, estiguen representades, per:  

- 1 Consell Local de la Joventut. 

- 2 Entitats d'Educació no Formal. 

Ja que, majoritàriament, els temes que es tracten al Consell Rector afecten a aquest 

tipus d’entitats, i per aquest motiu, creem que és molt important que estiguen 

representades. 

Pel que fa a la 4 vacant, des de la Comissió Permanent, promovem que, com marca 

la Llei, a l’article 10.4, que siga una persona jove amb edat compresa en el primer 

tram d’edat (12-18 anys) i que estiga implicada a una de les entitats membre del 

Consell, havent treballat i participat assíduament de les activitats. 

No obstant això, açò no deixen de ser recomanacions que des de la Comissió 

Permanent considerem importants, i no es limitarà que qualsevol altra persona que 

no complisca aquestes recomanacions puga presentar la seua candidatura. 

 

Terminis i presentació 

Podeu presentar les vostres candidatures des del dia 25 de març f ins a 24 hores 

abans de començar l’Assemblea, és a dir, el 8 d’abril a les 10:30h. 

Totes les candidatures hauran de ser presentades presencialment o per correu 

electrònic, (info@conselljoventut.org) i hauran d’anar segellades i signades per la 

representant de l’entitat. 
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A continuació teniu un quadre-resum dels requisits que han de complir les persones 

que es presenten, així com els terminis. 

 

 
Requisits  Recomanacions Terminis  Documentació  

 
1. Membres d’entitats 

de ple dret. 
 

2. Presència 
equilibrada entre 
homes i dones. (Art. 
10.3) 
 

3. Presencia 
equilibrada 
diferents trams 
d’edat. (Art 10.4) 
 

4. Disponibilitat per 
assistir a les 
reunions. 

 
 

 
. Consell Local de 
la Joventut. 
 
. Entitat 
d’Educació no 
Formal. 
 
. Persona Jove 
del primer tram 
d’edat implicada 
a les activitats 
del Consell. 
 
 
 
 

Des de 15 dies abans 
de començar l’AGE 
fins a 24 hores 
abans del 
començament. 
 
(del 11 d’octubre fins 
al 25 d’octubre a les 
12h del migdia). 
 
Les candidatures 
s’han de fer arribar 
presencialment o 
per correu postal a 
la seu del CVJ. 

Full candidatura 
Consell Rector 
amb el segell i 
signatura de la 
representant de 
l’ent itat . 
 
 

 
 

 

Les candidatures s’han de fer arribar presencialment o per correu electrònic 

(info@conselljoventut .org),  i han d’anar segellades i firmades per la representant 

de l’entitat membre. 
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A continuació teniu un quadre-resum dels requisits que han de complir les persones

que es presenten, així com els terminis. 

Requisits Recomanacions Terminis Documentació 

1. Membres d’entitats 
de ple dret. 

2. Presència
equilibrada entre 
homes i dones. (Art. 
10.3) 

3. Presencia
equilibrada
diferents trams 
d’edat. (Art 10.4) 

4. Disponibilitat per 
assistir a les 
reunions. 

. Consell Local de 
la Joventut. 

. Entitat 
d’Educació no
Formal. 

. Persona Jove
del primer tram
d’edat implicada 
a les activitats 
del Consell. 

Des de 15 dies abans 
de començar l’AGE 
fins a 24 hores 
abans del 
començament. 

(del 11 d’octubre fins 
al 25 d’octubre a les
12h del migdia). 

Les candidatures
s’han de fer arribar 
presencialment o 
per correu postal a 
la seu del CVJ. 

Full candidatura 
Consell Rector 
amb el segell i 
signatura de la 
representant de 
l’ent itat . 

Les candidatures s’han de fer arribar presencialment o per correu electrònic 

(info@conselljoventut .org), i han d’anar segellades i firmades per la representant

de l’entitat membre. 

CANDIDATURA A VACANT CONSELL RECTOR DE L’ IVAJ 

AGO del Consell Valencià de la Joventut (9 i 10 d’abril de 2022) 

NOM I COGNOMS 

ENTITAT D’ORÍGEN MEMBRE DEL CVJ 

NIF/ NIE/ PASAPORT 

DATA NAIXEMENT 

GÈNERE ☐ Dona

☐ Home

☐ Altre: ______________

TRAM D’EDAT ☐ 12 a 18 anys

☐ 19 a 24 anys

☐ 25 a 30 anys

NOM REPRESENTAT ENTITAT 

CÀRREC 

SIGNATURA REPRESENTANT i 

SEGELL DE L’ENTITAT 

En ________________ a ___ de _________ de 2022 
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