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CANDIDATURES A VACANTS CONSELL RECTOR I AUDITORIA INTERNA 

XLIV AGO del Consell Valencià de la Joventut (3-4 març 2018) 

 

Des de la Comissió Permanent us informem que s’han produït vacants en les persones 
representants al Consell Rector de l’IVAJ.  

Aquestes vacants es cobriran en l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de 
la Joventut dels propers 3 i 4 de març de 2018 que es celebrarà a Benicàssim, d’entre 
les candidatures que presenteu des de les entitats. 

A continuació us expliquem quantes vacants hi ha i els requisits per a presentar 
candidatures. 

 

CONSELL RECTOR DE L’IVAJ 

El Consell Rector és l’organisme que supervisa i aprova les gestions de l’IVAJ. Està 
format per membres del govern valencià, i representants de la societat i de la joventut. 
El Consell Valencià de la Joventut compta amb cinc representants al Consell Rector de 
l’IVAJ. La presidència del Consell és membre nat, i l’Assemblea General tria a 4 vocals 
més. 

Ara mateix hi ha 1 vacant, per tant es poden presentar candidatures per cobrir aquesta 
plaça lliure. D’entre les persones que es presenten es triarà a la persona per incorporar-
se com a membre del Consell Rector de l’IVAJ. D’acord amb la composició paritària que 
ha de tindre la nostra representació en l’òrgan, aquesta vacant s’ha de cobrir per una 
dona. 

Busquem una persona que puga representar al Consell de la Joventut, i que tinga 
relativa disponibilitat entre setmana de vesprades, ja que les reunions del Consell Rector 
són en aquest horari, cada 3 mesos aproximadament, en València. 

A continuació teniu un quadre-resum dels requisits que han de complir les persones que 
es presenten: 
 

Candidatura Requisits  Terminis  Documentació  

CONSELL 

RECTOR 

IVAJ 

- Membres entitats ple 

dret 

- Menors de 31 anys 

- Dona 

Des de 15 dies 

abans de començar 

l’AGO (16 febrer), fins 

a 24 hores abans 

del començament. 

Full candidatura 

Consell Rector 

(disponible a 

continuació) 

 

Les candidatures s’han de fer arribar presencialment o per correu postal a la seu 
del CJCV (Carrer Llanterna 26, 46001 València), i han d’anar segellades per l’entitat 
membre.  

 

 

http://www.cjcv.org/
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CANDIDATURA A VACANT CONSELL RECTOR DE L’IVAJ 

XLIV AGO del Consell Valencià de la Joventut 

 

NOM DE LA PERSONA CANDIDATA  

ENTITAT D’ORÍGEN  

DNI  

DATA NAIXEMENT  

ACCEPTACIÓ I SEGELL DE 

L’ENTITAT 

 

 

 

 

 

En ________________ a ___ de _________ de 2018 
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