Código: 30012015093912

ANEXO a) Conta de xestión do orzamento

Ano:

2014

Conta que rende don/a: TOBÍAS BETANZOS REGO
Código de centro:

15027551

Concello:

Rianxo

Teléfono:

981863305

director do:

Nome do centro:

CRA de Rianxo
Provincia:

Correo electrónico:

A Coruña

cra.rianxo@edu.xunta.es

Certifico que a presente conta foi avaliada polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en :
o día:
Certifico que a presente conta foi aprobada polo director/a o día

Rianxo
27/01/2015
27/01/2015

A) Estado de ingresos:
A. Total ingresos

25.241,39 €

B. Total gastos

23.563,23 €

C. Ingresos - gastos (A-B)
( Remanente que se incorpora ao exercicio 2015)

1.678,16 €

D. Saldo da/s conta/s bancaria/s (*)

3.050,94 €

E. Diferenza saldo banco - xustificación (D-C)

1.372,78 €

B) Estado de gastos:

Resultado da xustificación

(*) Conciliación bancaria: Se o saldo das contas bancarias non coincide coa diferenza entre ingresos e gastos deberá expoñer neste apartado as causas das diferenzas,
por exemplo, facturas de 2014 pendentes de cargar en conta, ingresos de 2014 recibidos en xaneiro de 2015, etc.

+33,32¤ en metálico na caixa do centro (inclúese certificación da dirección do centro).
-173,59¤: gastos pendentes de cobro (inclúese relación en anexo).
-1232,51¤: cheques pendentes de cobro (inclúese relación en anexo).
Rianxo, 30 de xaneiro de 2015
O/A director/a do centro

Asdo: TOBÍAS BETANZOS REGO
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A) Estado de ingresos:
a) Dotacións procedentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
a.1) Gastos de funcionamento (incluíndo os gastos de funcionamento do fondo social europeo, os do programa PROA, os
destinados á biblioteca, os recibidos por participación en distintos proxectos de ordenación e innovación educativa, etc.)
a.2) Programa de libros de texto (préstamo)
a.3) Dotacións para a biblioteca escolar (fondos documentais, mobiliario e equipos - incluídos os ingresos do plan de
mellora de bibliotecas escolares para estas finalidades-)

16.735,00
0,00
1.000,00

a.4) Fondos recibidos para o plan de mellora de calidade dos centros.

0,00

a.5) Fondos recibidos para proxectos de ordenación e innovación educativa e similares.

0,00

a.6) Comedores escolares.

0,00

a.7) Fondos recibidos da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

349,00

a.8) Outros (indicar): a.8.1)

0,00

a.8.2)

0,00

a.8.3)

0,00

a.8.4)

0,00

a) Total dotacións procedentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

18.084,00

b) Os procedentes doutros organismos públicos, das institucións da Unión Europea ou doutros organismos
internacionais.

512,04

c) Achegas económicas procedentes de legados e doazóns legalmente adquiridas, axudas e subvencións de
calquera entidade ou institución privada, ou particulares.

252,51

d) Ingresos derivados de convenios con persoas físicas ou xurídicas, de acordo coa normativa reguladora.
e) Os procedentes do alleamento de bens mobles en desuso, que requirirán a autorización documental previa da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
f) Os procedentes da prestación de servizos distintos dos remunerados polos prezos públicos dos servizos académicos, e
os derivados das pequenas vendas de produtos obtidos polos centros a través das súas actividades lectivas.
g) Os derivados do uso das instalacións do centro.
h) Os remanentes do exercicio anterior.

1.680,00
0,00
4.696,90
0,00
15,94

i) Os derivados da venda de fotocopias e uso do teléfono.

0,00

j) Achegas de entidades ou particulares para o pagamento dos servizos de comedor, residencias, instalacións deportivas e
outros.

0,00

k) Xuros da/s conta/s bancaria/s.

0,00

l) Calquera outro ingreso, para o que se deberá contar coa autorización da xefatura territorial da Consellería de Cultura
Educación e Ordenación Universitaria.

0,00

B) Estado de gastos:
1. Arrendamentos.
2. Reparacións, mantemento e conservación.
3. Material de oficina.

0,00
12,00
190,21

4. Subministracións.

5.206,46

5. Comunicacións.

1.254,26

6. Transporte.
7. Traballos realizados por outras empresas.
8. Primas de seguro.
9. Tributos.

0,00
509,79
0,00
0,00

10. Axudas de custo e locomoción.

7.395,69

11. Gastos diversos.

8.204,39

12. Mobiliario e utensilios inventariables.

231,95

13. Outros materiais inventariables.

558,48

14. Comedores escolares.

0,00
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artidafinalista_dataA

ANEXO b) Conta de xestión do orzamento PARTIDAS FINALISTAS
Ano:

2014

DENOMINACIÓN DA PARTIDA FINALISTA : Gastos de funcionamento
Conta que rende don/a: TOBÍAS BETANZOS REGO
Código de centro:

15027551

Concello:

Rianxo

Teléfono:

981863305

director do:

Nome do centro: CRA de Rianxo
Provincia:

A Coruña

Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.es

Certifico que a presente conta foi avaliada polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en :

Rianxo

o día:

27/01/2015

Certifico que a presente conta foi aprobada polo director/a o día:

27/01/2015

A) Estado de ingresos:
A.1.Remanente finalista que se incorporou a 2014 procedente de 2013

15,94 €

A.2.Ingresos finalistas recibidos no ano 2014

16.735,00 €

A. Total ingresos (A.1 + A.2)

16.750,94 €

B. Total gastos

15.514,30 €

C. Ingresos - gastos (A-B)

1.236,64 €

B) Estado de gastos:

Resultado da xustificación

Rianxo, 30 de xaneiro de 2015
O/A director/a do centro

Asdo: TOBÍAS BETANZOS REGO
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ANEXO b) Conta de xestión do orzamento PARTIDAS FINALISTAS
Ano:

2014

DENOMINACIÓN DA PARTIDA FINALISTA : Fondos recibidos da Consellería Xeral de Política Lingüística
Conta que rende don/a: TOBÍAS BETANZOS REGO
Código de centro:

15027551

Concello:

Rianxo

Teléfono:

981863305

director do:

Nome do centro: CRA de Rianxo
Provincia:

A Coruña

Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.es

Certifico que a presente conta foi avaliada polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en :

Rianxo

o día:

27/01/2015

Certifico que a presente conta foi aprobada polo director/a o día:

27/01/2015

A) Estado de ingresos:
A.1.Remanente finalista que se incorporou a 2014 procedente de 2013

0,00 €

A.2.Ingresos finalistas recibidos no ano 2014

349,00 €

A. Total ingresos (A.1 + A.2)

349,00 €

B. Total gastos

349,00 €

C. Ingresos - gastos (A-B)

0,00 €

B) Estado de gastos:

Resultado da xustificación

Rianxo, 30 de xaneiro de 2015
O/A director/a do centro

Asdo: TOBÍAS BETANZOS REGO
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ANEXO b) Conta de xestión do orzamento PARTIDAS FINALISTAS
Ano:

2014

DENOMINACIÓN DA PARTIDA FINALISTA : Plan de mellora de bibliotecas escolares
Conta que rende don/a: TOBÍAS BETANZOS REGO
Código de centro:

15027551

Concello:

Rianxo

Teléfono:

981863305

director do:

Nome do centro: CRA de Rianxo
Provincia:

A Coruña

Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.es

Certifico que a presente conta foi avaliada polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en :

Rianxo

o día:

27/01/2015

Certifico que a presente conta foi aprobada polo director/a o día:

27/01/2015

A) Estado de ingresos:
A.1.Remanente finalista que se incorporou a 2014 procedente de 2013

0,00 €

A.2.Ingresos finalistas recibidos no ano 2014

1.000,00 €

A. Total ingresos (A.1 + A.2)

1.000,00 €

B. Total gastos

558,48 €

C. Ingresos - gastos (A-B)

441,52 €

B) Estado de gastos:

Resultado da xustificación

Rianxo, 30 de xaneiro de 2015
O/A director/a do centro

Asdo: TOBÍAS BETANZOS REGO
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