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Participem 

per transformar! 

 

 

Certificat de candidatura al secretariat del CNJC 
 

A l’atenció del secretariat del CNJC: 

En/Na Esther Viñas Oliveró 

 

amb document d’identitat 48087620W 

 

 
, com a Secretari/a 

de l’entitat Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) 
 

Certifico: 

 
Que l’entitat 

 

 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) 

 

 
proposa en/na 

Berta Viñas Oliveró 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

com a membre del Secretariat del 

 

I per a que així consti, signo aquest certificat a  Barcelona , el dia  6  de  Febrer  

de de 2023. 

 

 
(Signat i segellat) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Secretari/ària Esther Viñas Oliveró 

 
 
 
 
 

 

 

Plaça de Cardona, 1-2 1r 

08006 Barcelona 

T +34 933 68 30 80 

consell@cnjc.cat 
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Per agilitzar el procés, podeu signar electrònicament (certificat digital) i enviar-ho per correu 

electrònic a consell@cnjc.cat 

mailto:consell@cnjc.cat
http://www.cnjc.cat/
mailto:consell@cnjc.cat
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Aval de candidatura al secretariat del CNJC 

En/Na _______________________________ amb NIF num. _____________, com a representant legal de 

l’entitat __________________________________________ amb CIF núm. _________________ certifica que 

l’òrgan directiu ha decidit avalar la sol·licitiud d’ingrés com a membre del Secretariat del Consell Nacional de 

la Joventut de Catalunya (CNJC) en/na _____________________________________________ de l’entitat 

_________________________________________________. 

I per a que se’n prengui coneixment i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat d’aval, a 

_______________________, el dia _____ de _______________ de de 20__. 

 

(Signat i segellat) 

 

 

 

 

 

 

Secretari/ària _____________________ 

 

 

Per agilitzar el procés, us suggerim que l’entitat que us avala, enviï aquest model escanejat per 

correu electrònic a consell@cnjc.cat 

Pau Cruz i Trullàs 21772102-A

EINA - Joves de la Intersindical G62503370

Berta Viñas Oliveró

FESOCA Joventut

Barcelona 06 febrer 23

Portaveu 
Nacional Pau Cruz i Trullàs



AVAL DE CANDIDATURA AL SECRETARIAT DEL CNJC

En/Na Clara Bricullé Colomer, amb NIF núm. 48087479E, com a representant

legal de l’entitat Esplais Catalans amb CIF núm. G08773517 certifica que l'òrgan

directiu ha decidit avalar la sol·licitud d’ingrés com a membre del Secretariat del

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) en Berta Viñas Oliveró de

l’entitat FESOCA Joventut.

I, perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo

aquest certificat  d'aval, a Barcelona, el dia 7  de febrer de 23.

(Signat i segellat)

Secretari/ària __________________________________

Per agilitzar el procés, us suggerim que l’entitat que us avala, enviï aquest model escanejat per
correu electrònic a: consell@cnjc.cat.

mailto:consell@cnjc.cat


Per agilitzar el procés, us suggerim que l’entitat que us avala, enviï aquest model escanejat per
correu electrònic a: consell@cnjc.cat, o per fax a aquest número: 93 368 30 84.

AVAL DE CANDIDATURA AL SECRETARIAT DEL CNJC

En/Na  LUCIA  ALIAGAS  PICAZO  , amb NIF núm.53839430H, com a

representant  legal  de  l’entitat  Acció Jove – Joves de CCOO  amb CIF núm.

G0496604  certifica que l'òrgan directiu ha decidit avalar la sol·licitud

d’ingrés com a membre del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut

de Catalunya (CNJC) en/na BERTA VIÑAS OLIVERÓ de l’entitat   FESOCA  

JOVENTUT.

I, perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo

aquest certificat d'aval, a   BARCELONA  , el dia   6   de   FEBRER   de 202 3

(Signat i segellat)

Secretari/ària LUCIA ALIAGAS PICAZO






