
 
JUSTIFICACIÓ 
DESPESES DE  
FUNCIONAMENT 
 
 
CURS 2017-2018 

 Espai reservat al registre d’entrada 

 
El Sr./La Sra.                                                             amb DNI núm.                                         , 
titular/representant de la titularitat del centre educatiu concertat: 
 
CODI          
DENOMINACIÓ          
ADREÇA          
LOCALITAT          
SERVEIS TERRITORIALS CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 
 
i que té subscrit concert educatiu de règim                       , per a (nombre)       unitats, de: 
 

NIVELL EDUCATIU          

 
CERTIFICO: 
 
Que l'acta de la reunió del Consell Escolar del dia               d'/de                         de 2018 en 
la qual a proposta del titular, s'aprovà la rendició anual de comptes de les quantitats 
percebudes  del Departament d'Ensenyament de la Generalitat  de Catalunya pel concepte 
d'altres despeses i despeses variables durant el curs 2017-2018, és del tenor literal del 
següent: 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

 
DIRECTOR: 
Sr./Sra.         
 
REPRESENTANTS DEL TITULAR DEL CENTRE: 
Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

 
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: 
Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

 
  

c 



REPRESENTANTS  DELS PARES: 
Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

 
REPRESENTATS DELS ALUMNES 
Sr./Sra.         

Sr./Sra.         

 
REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ: 
Sr./Sra.         
 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT: 
Sr./Sra.         
 
 
A                 a les                hores del dia                   d'/de                    de 2018, 
reunides les persones esmentades, components del consell escolar encarregat 
d'aprovar la rendició anual de comptes de les quantitats que ha abonat el 
Departament d'Ensenyament per a altres despeses i despeses variables del centre 
concertat                                                           , s'ha aprovat: 
 
La quantitat de            euros, percebuda pel centre en concepte d'altres despeses i 
despeses variables durant el curs escolar per a les (nombre)                     unitats 
concertades ha estat destinada íntegrament a les despeses esmentades. 
Consegüentment, el consell escolar aprova la rendició de comptes corresponent al 
curs escolar  2017-2018. 
 
I perquè així consti, als efectes del que disposa l'Ordre de 20 de novembre de 1989, 
signo aquest certificat. 
 
 

        (signatura i segell) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cal justificar per separat cada nivell o modalitat educativa. 
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