
Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a la pròxima Assemblea General Extraòrdinaria, que

tindrà lloc el dissabte 27 de juny, com ja us hem comentat per telèfon, l'AGE tindrà lloc a continuació de la

reunió plenària. L'hora de començament estimada és a les 12:15h. Deixarem 15 minuts entre la plenària i

l'AGE, i utilitzarem la mateixa sessió de ZOOM.

 

 

 

 

 

 

 

A l'AGE hi poden assistir dues persones representants per cadascuna de les entitats i consells de ple dret,

amb veu i vot i dues persones representant per cadascuna de les entitats adherides amb veu, però sense vot,

totes elles d'entre 12 i 30 anys. A banda, hi podran assistir altres tantes persones convidades com es

consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys. 

 

Us recordem que, com diu l'article 18.1.c 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%.

Si no es compleix aquest percentange no us podreu acreditar com a Delegats, si no que haureu d'acreditar-vos

com a convidats.

 

Les acreditacions de delegats/des i persones convidades es poden realitzar des del 19 de juny i fins al moment

del començament de l'AGE. Us recordem la importància d'acreditar-se prèviament. 

 

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

convocatòria i la pàgina web. Per favor, per facilitar les acreditacions, us demanem que encara que us

 hàgeu acreditat per a la plenària us torneu a acreditar per a l'AGE.

 

En aquest correu us envíem tota la documentació necessària per al desenvolupament de l'AGE. No obstant

això, també la teniu disponible a la pàgina web.

 

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

 

 

BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.

CONVOCATÒRIA
A.G. EXTRAORDINÀRIA

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:

1. Inauguració de l'Assemblea General Extraordinària.

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

3. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures a la vacant de la Comissió Permanent.

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes .

4. Precs i qüestions.

5. Cloenda.

 


