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4a Resolució 2022 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

 
A Barcelona, sent les 16.00h de l’1 de desembre 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 3 sol·licituds presentades per diferents associacions: 

1. Sol·licitud de l’Associació Cultural Telecogresca (TGK). 
2. Sol·licitud de La Coquera. 
3. Sol·licitud de MotoSpirit ESEIAAT. 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 
 
La sol·licitud de l’Associació Cultural Telecogresca (TGK) , ve donada per 4 activitats: “l’engrescat”, 
un concurs adreçat a grups de música i DJ’s; la festa de dia de la TGK; la festa del quadrimestre 
de tardor anomenada “telecofarra” i el festival musical Telecogresca. Sol·liciten 600€ per cadascuna 
de les 4 activitats.  
 
La sol·licitud de la Coquera, grup de teatre, es formula per l’organització d’una jornada que inclou la 
representació d’una peça de teatre, un taller i una taula rodona.  Sol·liciten 500€. En el cas de La 
Coquera cal tenir en compte que ja havia demanat ajut, en aquest 2022, per dues activitats 
anteriors. 

 
La sol·licitud de MotoSpirit ESEIAAT te com a objecte el disseny i construcció d’un nou prototip 
de motocicleta 100% elèctric. Inclou la compra de material, el transport del prototip,  o els 
estands de publicitat, entre altres. 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 cultural Telecogresca (TGK). 
2. Concedir una subvenció de 428€ a l’associació La Coquera. 
3. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació MotoSpirit ESEIAAT 
4. Encomanar al secretari de la comissió fer públic aquest Acord. 
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Sent les 16.30h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 
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