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CANDIDATURES A VACANTS AUDITORIA INTERNA 
L AGO del Consell Valencià de la Joventut (4 i 5 de març, Castelló de la Plana) 

 
 

Des de la Comissió Permanent us informem que s’ha esgotat el mandat de les 

persones que actualment s’encarreguen de l’auditoria interna del Consell Valencià 

de la Joventut. Per aquest motiu, hem de cobrir 3 vacants, per als pròxims 2 anys. 

Aquestes vacants es cobriran en l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià 

de la Joventut dels propers 4 i 5 de març a Castelló de la Plana d’entre les 

candidatures que presenteu des de les entitats. 

L’auditoria interna és l’organisme intern que s’encarrega de revisar i auditar els 

comptes del Consell Valencià de la Joventut. Està regulada a l’article 63 del RRI.  

Normalment es reuneix una vegada a l’any, quan s’ha tancat l’exercici, per revisar 

l’execució pressupostària i l’estat patrimonial i financer del Consell Valencià de la 

Joventut. Després, elabora un informe que es presenta a l’Assemblea. No obstant 

això, pot demanar al llarg de l’exercici reunions periòdiques per a fer un seguiment 

de com s’executa el pressupost. 

Candidatura Requisits membres 
Terminis 

presentació 
Documentació a 

presentar 

AUDITORIA 
INTERNA 

Membres de 
qualsevol entitat de 
ple dret o adherida. 

Des de la 
convocatòria 
de l’AGO f ins al 
començament 
d’aquesta. 

Full de candidatura 
auditoria interna 
(disponible a 
continuació). 

 

Les candidatures s’han de fer arribar presencialment o per correu electrònic a la 

seu del Consell Valencià de la Joventut (Carrer Llanterna 26, 46001 València), i han 

d’anar segellades per l’entitat membre.  

 

Si la candidatura no arriba abans del divendres 3 de març, s’haurà de presentar 

davant la taula d’acreditacions, abans del seu començament. 

 

http://www.conselljoventut.org/
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CANDIDATURA A VACANT AUDITORIA INTERNA 

L AGO del Consell Valencià de la Joventut  
4 i 5 de març, Castelló de la Plana 

 

NOM DE LA PERSONA CANDIDATA  

TELÈFON  

CORREU  

NIF  

DATA DE NAIXEMENT  

ENTITAT  

ACCEPTACIÓ I SEGELL DE L’ENTITAT  

 

 

 

 

 

 

 

En ______________, a ___ de __________ de 2023 

http://www.conselljoventut.org/
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