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3a Resolució 2022 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

 
A Barcelona, sent les 13.45h del 2 de novembre 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. 
Jin Chen Jia-Hui, 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 per diferents associacions: 

1. Sol·licitud de Bergants de Terrassa. 
2. Sol·licitud de la Coral d’Arquitectura. 
3. Sol·licitud de Barcelona ePowered Racing. 
4. Sol·licitud de Taller de So. 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 
 
La sol·licitud de Bergants de Terrassa, ve donada per la organització de la VII Diada d’hivern de la 
colla castellera (ambulància, seguretat, compra camises,...). Sol·liciten en total  600€.  
 
La sol·licitud de la Coral d’Arquitectura  es formula per la represa de l’activitat musical amb 
participació en diferents actes i esdeveniments com l’acte d’investidura de la UPC, la inauguració 
del curs acadèmic, els concerts de tardor o l’acte del 50è aniversari de la UPC. Sol·liciten 1.000€.  

 
La sol·licitud de Barcelona ePowered Racing te com a objecte la participació en la competició 
interuniversitària MotoStudent Electric amb el disseny i fabricació d’un nou prototip de 
motocicleta utilitzant com a font energètica les energies renovables i netes. Sol·liciten 5.857,60€. 
 
La sol·licitud de Taller de So es formula  amb la necessitat de renovació del material de so que 
utilitza l’associació, material tant de reposició com de reparació. 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 600€ a l’associació Bergants de Terrassa. 
2. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Coral d’Arquitectura. 
3. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Barcelona ePowered Racing 
4. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Taller de So. 
5. Encomanar al secretari de la comissió fer públic aquest Acord. 
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Recordarem a les associacions inscrites al registre d’associacions de la Universitat Politècnica de 
Catalunya que poden seguir presentant les seves sol·licituds durant el mes de novembre del 2022. 
 
Sent les 14.15h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 


		2022-11-03T15:54:00+0100
	JORDI ARIMANY CASTELLA - DNI 35044833D (TCAT)


		2022-11-03T16:00:21+0100
	FATIHA NEJJARI AKHI-ELARAB - DNI 45883456C (TCAT)




