
Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a una segona Assemblea General Extraordinària

(AGE), que tindrà lloc el mateix dissabte 26 d’octubre, al finalitzar la primera AGE convocada, s'estima que

serà a les 12h en primera convocatòria i a les 12.30h en segona, a la seu del Consell Valencià de la Joventut al

carrer Llanterna, 26, (46001 València)

 

 

 

 

 

 

El motiu de la convocatòria d'aquesta segona AGE el mateix dia, és per la inclusió del punt 2 del present ordre

del dia, degut a les vacants del CVJ al Consell Rector, que han de ser cobertes amb urgència. 

Com sabeu,  l'ordre del dia d'una AGE no pot ser modificat, i per aquest motiu hem hagut de convocar una

nova.

 

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. Les acreditacions de delegats/des i persones convidades es poden

realitzar des del 11 d'octubre i fins al moment del començament de l'AGE. Caldrà presentar el DNI o

qualsevol altre document acreditatiu a l'entrada. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació. 

 

Per a fer l’acreditació prèviament, s’ha habilitat un formulari d’acreditació online que teniu disponible al

nostre web. Si ja t'has acreditat per a l'altra AGE del mateix dia, no és necessari que et tornes a acreditar.

 

 

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

 

 

BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.

CONVOCATÒRIA
AGE (2ª)

Pilar Mª Blasco Climent

Presidenta 

Consell Valencià de la Joventut

C/ Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • www.conselljoventut.org • info@conselljoventut.org

ORDRE DEL DIA:

Inauguració de l’Assemblea General Extraordinària del Consell Valencià de la Joventut.

Presentació i aprovació, si escau, de les candidatures al Consell Rector del IVAJ

 Cloenda
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2.

3.

https://conselljoventut.org/convocatoria-assemblea-general-extraordinaria-2019/

