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1. Antecedents 

El pressupost de 2021 està plantejat suposant un escenari on els efectes de la pandèmia 

seran notables fins a la primera meitat de l’any. En aquest sentit, el pressupost de beques 

de primavera és més reduït que el d’altres anys, al preveure menys activitat presencial, 

mentre que al quadrimestre de tardor la dotació pressupostària pren valors similars al 

d’exercicis passats. 

En tot cas, la dotació pressupostària de cada partida es podrà anar ajustant als canvis de 

situació mitjançant acords de Ple, tal i com s’ha anat fent durant l’exercici vigent. 

La Comissió de Tresoreria i Beques 10 de desembre de 2020 va consensuar, a proposta 

del Coordinador, dotar les següents partides més rellevants amb els següents imports (€): 

Pressupost de beques 2021: 

 2021 QPrimavera: 30.000 

 2021 QTardor: 27.000 

 2021 CdE: 19.000 

 Marge: 2.000 

 Total: 78.000 

Pel quadrimestre de primavera es proposa un pressupost de 30.000 euros, uns 8.000 

euros menor que altres anys, degut a que no es preveu una “tornada a la normalitat 

completa”. 

En canvi pel quadrimestre de tardor, es proposa un pressupost de 27.000 euros en la línia 

d’altres anys. 

Arrel dels desajustos que s’han pogut constatar durant aquest quadrimestre, es torna a 

pressupostar un marge de 2.000 euros. 

CAP2021: 8.000 

Es manté el pressupost de la CAP2020. 

JJFF: 4.000 

Es proposa la dotació d’un pressupost que garanteixi la celebració d’unes solemnes JJFF 

presencials (quan la situació ho permeti), que serveixin per destacar la dignitat i 

importància de la funció de la representació estudiantil.  

Extraordinari: 5.000 

Destinat a projectes, convocatòries o serveis extraordinaris. 

 

 



 

 

Atesa a la Comissió, El Ple del Consell de l’Estudiantat, 

 

ACORDA 

Aprovar el següent Pressupost del Consell de l’Estudiantat per l’exercici 2021: 

 

 PRESUPOST 2021     

      

 BEQUES Presupost  Gastat Residu   

 Beques delegacions QP 2020 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €  

 Beques delegacions QT 2020 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 €  

 Beques funcionament CdE  19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 €  

 Marge  2.000,00 €  2.000,00 €  

 Total  78.000,00 € 0,00 € 78.000,00 €  

      

 DELEGACIONS Presupost  Gastat Residu   

 Jornades de Formació 4.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €  

 Total 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €  

      

 CONSELL Presupost  Gastat Residu   

 Funcionament 7.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €  

 CAP2021 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €  

 Equip de so i material 700,00 € 0,00 € 700,00 €  

 Comunicació 500,00 € 0,00 € 500,00 €  

 Despeses extraordinàries 5.000,00 €  5.000,00 €  

 Total 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00 €  

      

 TOTAL  103.200,00 € 0,00 € 103.200,00 €  

      

 

 


