CONVOCATÒRIA
AGO
BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.
Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària (AGO) del Consell
Valencià de la Joventut, que tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 de Febrer, a les 10:00h en primera
convocatòria i a les 10.30h en segona, a l'Alberg juvenil de Biar (Biar, 03410 - Alacant).

ORDRE DEL DIA:
1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.
2. Grups de treball. Reflexió model de Consell.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.
6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2019.
7. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de projectes de cooperació amb l'1% del
pressupost 2019 del Consell.
8. Presentació i aprovació, si escau, del pla d’acció - 2020.
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2020.
10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020.
11. Informe d'altes i baixes
12. Informe situació Fundació Triangle Jove.
13. Informe Representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC.
14. Propostes de resolució.
15. Precs i qüestions.
16. Cloenda.

A l’Assemblea hi poden assistir dos delegats o delegades per cada Entitat Membre de Ple Dret, d'entre 12 i
30 anys, amb veu i vot, i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot),
sempre que no superen els 35 anys.
Recordeu, que tal i com marca l’article 18.1c del RRI, la composició de persones representants de cada entitat
tindrà un equilibri de gènere en el qual el nombre de dones haurà de ser superior al 30%.
Les acreditacions de delegats/des i persones convidades es poden realitzar des del 21 de gener i fins al
moment del començament de l'AGO.
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A l'arribada a l'AGO, caldrà presentar el NIF o qualsevol altre document acreditatiu. Una vegada iniciada, no
es podrà realitzar cap acreditació. Per a fer l’acreditació prèviament, s’ha habilitat un formulari d’acreditació
online que us hem enviat per correu i teniu disponible a les nostres xarxes socials.
La documentació necessària per a l’AGO se vos enviarà per correu electrònic perquè pugueu revisar-la i us
adjuntarem els enllaços perquè pugueu consultar-la online.
Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa, donat que al llarg de l'Assemblea no se vos
facilitarà copia alguna dels documents ja enviats.
Aprofitant el moment de l'assemblea es faran grups de treball per a reflexionar sobre el model de Consell que
volem construir; analitzant quina és la participació i implicació de les entitats i consells locals, com es pot
millorar els serveis que ofereix el consell i com treballar per a implicar la joventut no associada en les entitats
i consells de joventut.
Front qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals de
comunicació.
Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

Pilar Mª Blasco Climent
Presidenta
Consell Valencià de la Joventut
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