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1a Resolució 2022 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

A Barcelona, sent les 12h del 6 d’abril de 2022, es constitueix la comissió d’avaluació de les 
subvencions a projectes i activitats de les associacions de la UPC, d’acord amb allò previst a la 
seva convocatòria, aprovada per Acord CG/2020/02/11, del Consell de Govern d’1 d’abril de 
2020. 

 
La comissió d’avaluació es constitueix amb els membres presents: 
Fatiha Nejjari, vicerectora de Docència i Estudiantat, que actua com a presidenta de la comissió.   
Jordi Arimany, cap de servei del Servei d’Esports, que actua com a secretari. 
Joan Francesc Córdoba , director de l’Àrea Acadèmica, que actua com a vocal. 
Marc Armangué, representant del Consell de l’Estudiantat  (CdE) de la UPC, que actua com a vocal. 
 
Desenvolupament de la sessió. 
S’exposen els termes de la convocatòria aprovada per Consell de Govern i s’analitzen, d’acord 
amb aquests, les 4 sol·licituds presentades: 

1. Sol·licitud d’Arreplegats de la Zona Universitària 
2. Sol·licitud de la Colla Castellera Grillats del Baix Llobregat 
3. Sol·licitud de Formula Student – UPC Manresa 
4. Sol·licitud de EUETIB e-Tech Racing 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 
 
La sol·licitud d’Arreplegats de la Zona Universitària es formula amb la presentació de 7 projectes o 
activitats . Sol·liciten en total  6.328€, que correspon a la diferència entre el pressupost de despeses globals i 
els ingressos previstos sense comptar altres possibles ajuts que han demanat. 
 
La sol·licitud de Grillats del Baix Llobregat es formula per l’activitat de la  Diada Castellera del tram 
de Primavera 2022 al Baix Llobregat i sol·liciten 600€ d’acord amb el pressupost presentat.  

 
La sol·licitud global de Formula Student de Manresa es formula en el disseny i fabricació d’ un 
monoplaça elèctric per competir a nivell nacional i internacional en els diferents competicions 
de Formula Student i altres esdeveniment de promoció i alhora adquirir coneixements en els 
àmbits empresarials, econòmics, logístics i comercials. Sol·liciten 1.500€. 
 
La sol·licitud de l’EUETIB e-Tech Racing es formula  en el disseny i fabricació d’un monoplaça 
elèctric per participar en les competicions de Formula Student Spain, Formula Student Italy, 
ajuts per transports i  material. Sol·liciten 1.500€. 
 
Revisades les sol·licituds, i prèvia comprovació de l’ajust als requisits i objectius previstos a la 
convocatòria, en especial als previstos a l’article 7, la Comissió d’Avaluació acorda: 
 

1. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació Arreplegats de la Z. Universitària 
2. Concedir una subvenció de 483€ a l’associació Grillats del Baix Llobregat 
3. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació Fórmula Student UPC - Manresa 
4. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació EUETIB e-Tech Racing 
5. Encomanar al secretari de la Comissió fer públic aquest Acord. 
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Tanmateix, tenint en compte que les associacions tenen un canvi constant en les persones que 
omplen les sol·licituds i no acaben d’entendre bé el procediment i requisits, la comissió acorda 
que seria adequat convocar una reunió informativa per aclariment del procés i documentació a 
presentar en el moment en que es convoquin els ajuts anuals. 
 
 
Sent les 13h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 
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