
 

Assumpte: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. PER A 

PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS 

I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA 

JOVENTUT. 

Benvolgudes, Benvolguts, 

Ens posem en contacte en vosaltres per a convocar-vos a la Assemblea General 

Ordinària del Consell Valencià de la Joventut que tindrà lloc el dissabte 15 de 

desembre les 11.30 h en primera convocatòria i a les 12.00h en segona, en Sala 

Salomé. Amb el següent 

 
ORDRE DEL DIA: 

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

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

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

4. Informació sobre el procés de desenvolupament de la Llei de Polítiques Integrals de 

Joventut. 

5. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió 2016-2018. 

6. Presentació de la candidatura a Comissió Permanent del Consell Valencià de la 

Joventut. 

7. Elecció de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut. 

8. Precs i qüestions. 

9. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut 

 
A l’Assemblea hi poden assistir dos delegats o delegades per cada Entitat Membre 

de Ple Dret, 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 15 

de novembre i fins al moment del seu començament. Caldrà presentar el DNI o qualsevol 

altre document acreditatiu a la entrada de l’Assemblea. Una vegada iniciada, no es podrá 

realitzar cap acreditació. Per a fer l’acreditació prèviament, s’ha habilitat el següent 

 formulari d’acreditació online. 
 

La documentació necessària per a l’AGO se vos enviarà amb temps suficient i serà 

penjada 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 la Plenària no se vos facilitarà copia alguna 

dels documents ja enviats. 

 
A efectes de facilitar l’accés a la documentació i l’acreditació, així com la gestió de la 

informació prèvia a l’AGO, s’ha posat en marxa la següent secció dins del web del 

Consell Valencià de la Joventut, a la qual podeu accedir. 
 

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. Natxo Mollà Llin 

President 

Consell Valencià de la Joventut 
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