
Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a la pròxima Reunió Plenària d'Entitats

Membre, que tindrà lloc el dissabte 24 d'octubre, a les 10h en primera convocatòria i a les 10.30h en

segona convocatòria, en la ciutat de València. (lloc per determinar).

A la plenària hi pot assistir una persona representant per cadascuna de les entitats i consells de ple

dret, amb veu i vot i una persona representant per cadascuna de les entitats adherides amb veu,

però sense vot, totes elles d'entre 12 i 30 anys. 

A banda, únicament quan siga necessari, hi podrà assistir 1 persona convidada per entitat (amb veu

però sense vot), sempre que no supere els 35 anys, amb la prèvia confirmació del Consell Valencià

de la Joventut, enviant un mail a "info@conselljoventut.org".

Les acreditacions de delegats/des es poden realitzar des del 24 de setembre i fins al moment del

començament de la Plenària.  És molt important que us acrediteu prèviament,  per motius de

control d’aforament i per assegurar totes les mesures de seguretat necessàries. Us recordem que

una vegada iniciada la reunió, no es podrà realitzar cap acreditació. 

La documentació necessària per a la Plenària,  se us enviarà amb temps suficient i serà penjada al
web del Consell Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establerts.

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

de convocatòria i al nostre web.

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.

CONVOCATÒRIA
PLENÀRIA

Pilar Mª Blasco Climent

Presidenta 
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ORDRE DEL DIA:

1. Inauguració de la Reunió Plenària d'Entitats membre.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Plenària anterior.
4. Seguiment del Pla de Treball.
5. Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Extraordinària de desembre 2020.
6. Elecció, si escau, de la Taula de l'Assemblea General Extraordinària de desembre 2020.
7. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria del 1%.
8. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes.
9. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
10. Precs i qüestions.
11. Cloenda.


