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Article 21. Comissió d’Afers Econòmics 
 
La Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat de la Universitat de 
Barcelona és l’òrgan responsable de la gestió de la demanda pressupostària del 
Consell.  
 
Article 22.  Composició i elecció  
 

1. La Comissió d’Afers Econòmics es compon de set membres elegits pel Consell 
entre els seus membres, que no poden ser, alhora, membres de la Comissió 
Permanent.  

2. Els membres de la Comissió d’Afers Econòmics són elegits pel Consell de 
l’Alumnat mitjançant un sistema de votació secreta.  

3. Els set candidats més votats formen part d’aquesta comissió, i la persona 
candidata més votada n’és el secretari o la secretària. En cas que sigui 
necessari, aquesta persona pot ser substituïda temporalment per qui designi 
aquesta Comissió. 

4. En el supòsit d’empat per cobrir una plaça de la Comissió d’Afers Econòmics, 
queda elegida la persona que sigui membre de la candidatura que hagi obtingut 
més vots en les eleccions al Claustre Universitari.  

5. En cas d’empat entre membres d’una mateixa candidatura, aquesta decideix 
qui ha d’ocupar la plaça. 

6. En cas de dimissió, s’ha de substituir la vacant en el següent Consell de 
l’Alumnat, d’acord amb els requisits dels apartats anteriors. 

7. A les reunions de la Comissió d’Afers Econòmics pot assistir-hi amb veu i 
sense vot el vicerectorat d’afers estudiantils. 

 
Article 23. Secretari o secretària  
 
Les funcions del secretari o la secretària de la Comissió d’Afers Econòmics són: 

1. Convocar les reunions de la Comissió dins del termini i en la forma escaient, 
tant d’activitats com d’infraestructures. 

2. Moderar les reunions de la CAE. 
3. Redactar-ne l’acta. 
4. Traslladar les propostes de resolució de les subvencions al Consell i al 

vicerectorat d’afers estudiantils. 
 
Article 24. Funcionament  
 

1. La Comissió d’Afers Econòmics es reuneix en sessió ordinària almenys cada 
tres mesos durant el període lectiu, i en tot cas amb la màxima celeritat 
possible quan es presentin sol·licituds de subvencions. 

2. En primera convocatòria la comissió queda constituïda per l’assistència de 
quatre dels membres, incloent-hi el secretari o la secretària. En segona 
convocatòria queda constituïda per l’assistència de tres dels membres.  

3. La Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat pot convidar a les 
reunions les persones que consideri oportú per raó dels temes que s’hagin de 
tractar.  

 
Article 25. Competències  
 



Són competències de la Comissió d’Afers Econòmics: 
 

1. Proposar al vicerectorat d’afers estudiantils les subvencions d’acord amb els 
criteris establerts pel Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona. 

2. Presentar al Consell de l’Alumnat l’informe anual de les subvencions 
sol·licitades i dels imports concedits.  

 
 
 
 
 
Article 26. Règim jurídic de les subvencions  
 
Les subvencions es regeixen per la Llei general de subvencions vigent i les 
disposicions de desplegament reglamentari, i per les normes de dret administratiu. Si 
no n’hi ha, s’apliquen les normes de dret privat. 
 
 
 
 


