
Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a l'Assemblea General Extraordinària (AGE) del

Consell Valencià de la Joventut, que tindrà lloc el dissabte 26 d’octubre, a les 09.30h en primera

convocatòria i a les 10.00h en segona, a la seu del Consell Valencià de la Joventut al carrer Llanterna, 26,

(46001 València.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 de setembre 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.

 

La documentació necessària per a l’AGE se vos enviarà amb temps suficient i serà pujada al web del Consell

Valencià de la Joventut, d’acord amb l’ordre del dia i dins dels terminis reglamentàriament establerts.

Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa, donat que al llarg de l'AGE no se vos facilitarà

còpia alguna dels documents ja enviats.

 

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

 

 

BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.

CONVOCATÒRIA
AGE

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.

Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

 Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

 Presentació i aprovació, si escau, de la modificació pressupostària per a l’any 2019.

Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de resolució d’altes i baixes.

Presentació i aprovació, si escau, de candidatures per la Comissió Permanent.

Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del Pla de Voluntariat.

Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de Codi Ètic del Consell Valencià de la Joventut.

Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%.

 Propostes de resolució.

  Precs i qüestions.

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

