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ANNEX 1: 

ACTA DE RECOMPTE DELS DONATIUS 

En/Na (ha d’especificar-se el nom, cognoms, DNI, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic de cada un dels intervinents 

i testimonis, indicant qui eren els responsables de les guardioles i el membre del Consell de l’Estudiantat Central o del 

Centre organitzador o la persona en què aquests deleguin): 

-  

-  

-  

-  

Reunits a ...................................................... (despatx, aula o espai de la UDL) el dia ..... / ..... / ..... a les ............. h hem 

procedit a  l’apertura i recompte de les guardioles amb la numeració .................... emprades per recol·lectar els donatius 

recaptats en l’activitat ........................................................................................................................................................ . 

Desprès de recomptar les guardioles indicades fem constar que la quantitat d’euros recaptats és la següent: 

- Guardiola núm. .... :             ,     € 

- Guardiola núm. .... :             ,     € 

- Guardiola núm. .... :             ,     € 

- Guardiola núm. .... :             ,     € 

- Guardiola núm. .... :             ,     € 

- Total recaptat:                            € 

La quantitat total recaptada que consta en aquesta acta s’entrega en dipòsit a ............................................................ 

..................................................................................................................................................................................................

........................................ (nom, cognoms, DNI i telèfon mòbil), membre del Consell de l’Estudiantat Central o del Centre 

organitzador o la persona en què aquests hagin delegat, amb l’encàrrec d’entregar-los al despatx del Consell de 

l’Estudiantat Central de la Universitat de Lleida (despatx 0.12 Ed. Rectorat) abans de les 12.00 h del 16 de 

desembre de 2019. 

Mostrant la conformitat amb les dades i quantitats que s’han fet constar en aquesta acta, els intervinents en el recompte i 

testimonis la signem1: 

                                                            
1 L’acta original s’enviarà per correu intern al Consell de l’Estudiantat Central (Despatx 0.12 Ed. Rectorat), després de ser escanejada i enviada a l’adreça 

electrònica del Consell de l’Estudiantat Central (consell@estudiantat.udl.cat) i, si és el cas, a l’adreça electrònica del Consell de l’Estudiantat del Centre 
organitzador de l’activitat concreta. Tanmateix, es donarà una còpia simple de l’acta original al mínim de les tres persones. 
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