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Convocatòria ordinària del Ple de l’ Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca.

Per indicació de la vicepresidenta, us convoc a la sessió ordinària de l’ Observatori de la
Infància i l’Adolescència de Mallorca que tindrà lloc dimecres 15 de desembre de 2021 a
les 12.00 h, a la sala d’actes de Son Lledó (Edifici Rectorat, Universitat de les Illes Balears,
María de los Ángeles Fernández Valiente
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carretera Valldemossa, Km 7.5. Palma) , amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Presentació del procès de diagnòstic participatiu de la situació de la infància i
l’adolescència a Mallorca
3. Declaració institucional en defensa del drets de la infància i l’adolescència en l’àmbit
dels mitjans de comunicació
4. Presentació dels dos grups de feina
5. Renovació i noves designacions de les persones vocals del Ple
6. Renovació i noves designacions de les persones membres de la Comissió Permanent
7. Participació d’una persona menor d’edat en el Consell Estatal de Participació Infantil
8. Torn obert de paraules

Palma, amb la data de la signatura electrònica

La secretària
de l’Observatori de l’Infància i l’Adolescència

Anna Lopez Manuel

Notes: us tramet, adjunta, l’acta esmentada en el punt 1 de l’ordre del dia.
Us record, que és obligatori complir amb les mesures establertes contra la COVID19: ús de mascareta,
rentat de mans i respectar la distància d’un metre i mig entre la resta de persones.

1 de 1

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Código Seguro de Verificación: K9AA MZYR LQW4 4DNC ZUDC

Convocatòria sessió 3 Ple - SEFYCU 2762998
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://imas.sedipualba.es/

Pág. 1 de 1

