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CARLES ARIAS CASAL, secretari del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona 
 
 
CERTIFICO 
 
 
Que el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en sessió de data  25 de juliol de 
2018, va adoptar el següent acord: 
 

“ACORD  del Consell de Direcció de data 25 de juliol de 2018 pel qual s’aprova la liquidació del pressupost  
i els comptes anuals de l’exercici 2017 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 17.3 del Decret 84/2002, de 5 de febrer, pel qual es van aprovar els 
Estatuts que regeixen el Consorci d’Educació de Barcelona, dins del primer trimestre de cada any, la 
Gerència elevarà al Consell de Direcció, mitjançant la Presidència, la liquidació del pressupost del Consorci, 
degudament intervinguda, així com la proposta de compte d’explotació de l’exercici anterior i l’inventari 
balanç a 31 de desembre.  
 
Atès que aquestes comptes van ser formulades per la gerència del Consorci i que el Consell de Direcció ha 
d’aprovar els comptes i balanços dins el segon trimestre de l’exercici següent al de referència, i en donarà 
compte immediatament a les entitats consorciades. 
 
Vista la proposta de liquidació del pressupost del Consorci i els comptes anuals de l’exercici 2017 
 
Vist l’Informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2017 emès per PLETA, auditores SLP. 
 
El Consell de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l’article 17.3 dels estatuts, aprovats pel 
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, a proposta de la 
Presidència,  
 
ACORDA 
 
Aprovar la liquidació del pressupost i els comptes anuals de l’exercici 2017 del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  
 
Donar compte a les entitats consorciades, a la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya i a la 
Intervenció Municipal de  l’Ajuntament de Barcelona.” 
 
 

Barcelona, 31 de juliol de 2018. 
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