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

tindrà lloc el dissabte 12 de desembre, a les 10h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona

convocatòria, a l'edifici Veles e Vents de València (València). 

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. En aquesta ocasió no podràn assistir persones convidades extra per part de

les entitats, degut a les restricciones d'aforament.

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%.

Les acreditacions de les persones delegades es poden realitzar per el formulari, des del 24 de novembre i fins

al moment del començament de l'AGE. No obstant això, us recordem la importància d'acreditar-se

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 l'AGE,  se us enviarà amb temps suficient i serà penjada al web del Consell

Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establert

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

BENVOLGUDES, BENVOLGUTS.
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ORDRE DEL DIA:

1.     Inauguració del’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.    Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió 2019-2020.

5.    Comiat Comissió Permanent vigent.

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


