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PROTOCOL D’OBERTURA, RECOMPTE, COMUNICACIÓ I DIPÒSIT DELS DINERS RECAPTATS 

A LES GUARDIOLES EN LES ACTIVITATS DEL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT EN 

COL·LABORACIÓ AMB LA MARATÓ DE TV3 

El Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida col·labora amb la Fundació de la Marató de 

TV3 realitzant activitats de difusió i de recaptació de donatius. 

En tota activitat en què es gestionen diners i donatius de tercers és necessari prendre diverses 

cauteles per a evitar qualsevol malentès. A tal fi, s'ha redactat el present protocol amb un seguit 

d'indicacions que hauran de seguir necessàriament els voluntaris i voluntàries que participin en les 

diverses activitats: 

1. A l’inici de cada activitat s’haurà de determinar dues persones responsables que 

vetllaran perquè les guardioles no s'extraviïn ni puguin ser manipulades per terceres 

persones. 

2. Les guardioles hauran de ser un recipient clos amb una petita escletxa per la qual es 

puguin introduir diners sense possibilitat de treure'ls-en si no és trencant-les. 

3. Els voluntaris que participin en les activitats de recaptació no tindran accés directe als 

diners atès que tots els donatius s’hauran d’introduir directament pels donants en les 

guardioles. 

4. Un cop es doni per finalitzada cada una de les activitats, es procedirà immediatament 

en un lloc reservat a l’apertura i recompte de les guardioles. En l’apertura i recompte 

hi hauran d’haver presents com a mínim tres persones: 

a. Les dues persones responsables de la guardiola. 

b. Un membre del Consell de l’Estudiantat Central o del Centre organitzador o la 

persona en que aquests deleguin.  

5. Quan s’hagin comptat tots els diners continguts a la guardiola, s’estendrà una acta 

seguint el model que consta en l’annex 1. Per tal de donar fe que la quantitat recaptada 

és la que consta en el document, l’acta haurà de ser signada pel mínim de les tres 

persones i pels altres testimonis que hi puguin haver estat presents. 

6. 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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7. El membre del Consell de l’Estudiantat Central o del Centre organitzador o la persona 

en què aquests deleguin present en el recapte haurà de retenir en dipòsit els diners 

recaptats i 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. 

8. Un cop s’hagin entregat tots els diners recaptats al Consell de l’Estudiantat Central de 

la Universitat de Lleida aquest procedirà a l’ingrés de la recaptació total de les 

diverses activitats amb la difusió oportuna de la recaptació total. 

 

Lleida, 9 de desembre de 2019 

Sr. Josep Maria Giménez Sentís 

Membre de l’equip de coordinació del Consell 

de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida 


