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Estimades companyes, Estimats companys, 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres en aquesta ocasió, perquè com podeu 
veure, a l’ordre del dia de la Plenària, es troba la convocatòria de 
l’Assemblea General Ordinària de Nomenament.  
 
S’obri amb aquesta plenària el procés per a triar una nova permanent, en el 
que es precís conèixer en profunditat el RRI i es intenció de la Comissió 
Permanent facilitar la comprensió d’aquest a totes les Entitats Membre del 
CJCV 
 
Es per això que en aquest document volem sintetitzar com s’ha de dur a terme la 
presentació i elecció de candidatures a la Taula de l’Assemblea (encara que a 
l’última part adjuntem la part del RRI amb la que es correspon). 
 

Sobre la Taula de l’Assemblea 

¿Qui pot presentar-se? ¿Com ha de presentar-se la 

candidatura? 

Funcions de la Taula 

Qualsevol entitat, de ple 

dret u observadora pot 
presentar candidatura. Es 

molt important remarcar, 

que aquelles persones que 
estiguen a la mesa, no 

podran estar en cap 
candidatura. 

Les candidatures s’han de 
presentar per escrit, per part 

de les entitats des-de que es 

convoca la plenària fins el 
mateix moment del 

començament d’aquesta. 

- Coordinar el treball 
envoltant a l’Assemblea 

General de Nomenament. 
 

- Presidir i ordenar els 

debats i les votacions en la 
mateixa AGO de Nomenament. 

 
- Es la responsable de fer 

complir l’actual RRI, 

interpretant-lo. 
 

- Coordinar-se amb la CP 
per a la gestió de l’AGO i el 

seguiment de tots el documents 

que s’han de tractar en aquesta, 
revisant, que, tant la 

convocatòria com les 
candidatures, en el seu cas, es 

presenten en temps i forma. 
 

- Resoldre per majoria de la 

mesa les qüestions que 
poden existir. 

 
- Demanar l’assistència de 

la gerència si ho consideren 

necessari. 
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A continuació citem els articles del RRI que corresponen a la informació facilitada 
 
 
 
22.2.- De la taula de l'Assemblea en l'Assemblea General de Nomenament: 
 
22.2.1.- Composició de la Taula:  
 
La Taula de l'Assemblea estarà composta per cinc persones, sent un/a President/a, 
un/a secretari/a i tres vocals. No podent, cap d'ells, ser candidats a cap dels càrrecs 
que es trien. 
 
22.2.2. Proposició de membres per a la Taula:  
 
Les entitats membre del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, tant les de 
ple dret com les observadores, podran proposar, per escrit, a la comissió permanent, 
una candidatura per a que forme part de la Taula de l'Assemblea. Les propostes es 
podran dur a terme des del dia que es convoque la Reunió Plenària d'Entitats 
Membres, fins al dia abans de la seua celebració. 
 
22.2.3.- Elecció de la Taula:  
 
La composició de la taula es triarà en la Reunió Plenària d'Entitats Membre 
immediatament anterior a l'Assemblea. 
 
La votació serà secreta i es durà a terme mitjançant una llista oberta en la qual 
figuraran tots els candidats proposats per les entitats. Cada delegat de les entitats 
membres de ple dret haurà de marcar cinc candidats. D'entre ells serà president/a de 
la Taula el que tinga major nombre de vots, secretari/al segon en nombre de vots 
favorables i vocals, els tres següents.  
 
En cas d'empat entre dos o més membres, se sotmetrà als candidats empatats a una 
segona votació. 
 
22.2.4.- Atribucions de la Taula: 
 
- Ordenar i impulsar el treball d'acord amb l'Ordre del dia de l'Assemblea. 
- Presidir i ordenar els debats i les votacions. 
- Proposar, si escau, la disposició de temes o qüestions de l'ordre del dia quan la 
marxa de l'Assemblea així ho considera necessari 
- Fer complir el present reglament, interpretant-ho.  
- Coordinar-se amb la Comissió Permanent per a la gestió de l'assemblea i el 
seguiment de tots els documents que en ella vagen a tractar-se, supervisant que tant 
la onvocatòria, com les candidatures, si escau, es dugen a terme en temps i forma. 
- Resoldre per majoria de la Taula les qüestions que es puguen suscitar. 
- Recaptar l'assistència de la gerència en cas que ho considere necessari. 
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22.2.5: Atribucions del President de la Taula: 
 
- Correspon al/la president/a de la Taula, obrir, suspendre i alçar les sessions, dirigir 
els debats, autoritzar l'ús de la paraula i fixar el nombre màxim d'intervencions i la 
durada de les mateixes. Aplicant el mateix mecanisme a les entitats membre i a la 
resta de components de la Taula. Així mateix, abans de cada votació exposarà amb 
claredat els termes de les propostes o proposta sotmeses a la mateixa. 
 
- El/la President/a podrà cridar a l'ordre i, si escau, retirar la paraula a aquelles 
persones que en les seues intervencions s'allarguen excessivament, s'isquen del tema 
objecte de debat, falten a  l'establert en el present reglament, alteren l'ordre dels 
debats o obstaculitzen la bona marxa de l'assemblea. 
 
- En cas de necessitat, el/la President/a serà substituït per un/a de els/les vocals. 
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