1a Resolució 2020 de la convocatòria de subvencions d’activitats i
projectes de les associacions UPC
A Barcelona, sent les 10:15h del 28 d’abril de 2021, 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:
Núria Garrido, Vicerectora de Docència i Estudiantat, que actua com a presidenta de la Comissió.
Jordi Arimany, Cap de Servei en funcions del Servei d’Esports, que actua com a
secretari.
Joan Francesc Córdoba , Director de l’Àrea Acadèmica, que actua com a vocal.
Maria Elena Panzuela, 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 5 sol·licituds presentades fins ara a la convocatòria del 2021:
1. Sol·licitud de UPC Gaming
2. Sol·licitud de PUCRA (Polytechnic University of Catalonia’s Robotics Association)
3. Sol·licitud de la Coral d’Arquitectura
4. Sol·licitud de Formula Team
5. Sol·licitud de E3 Team Moto Elèctrica
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. En el cas de Formula
Team, associació inscrita recentment en el registre d’associacions de la universitat, queda
pendent del tràmit d’aprovació del Consell de Govern de la UPC.
La sol·licitud de UPC Gaming es formula per l’organització i retransmissió de diferents modalitats de videojocs online i participació en fires de vídeos-jocs. Es sol·liciten 1.320€ d’acord amb el pressupost
presentat.
La sol·licitud de PUCRA es formula per l’organització de la final nacional de la “VEX Robotics
Competition”. Competició educativa que aplega més de 20.000 equips. Sol·liciten 600€.
La sol·licitud de la Coral d’Arquitectura es formula per 3 activitats diferents, amb motiu de les
despeses per al manteniment d’activitats d’assaig virtuals i presencials, enregistrament, edició i
muntatge de 3 obres musicals i peça de clausura dels actes dins del 50è aniversari de la UPC i la
realització de 3 concerts de tardor. Es sol·licita per un total de 2.803€.
La sol·licitud de Formula Team es formula amb l’objectiu de fer front a despeses del projecte de
creació del prototip de monoplaça per competir en el Formula Student Spain i capaç de competir
a nivell mundial. Es sol·liciten 1.500€ d’acord amb el pressupost presentat.
Finalment la sol·licitud de E3 Team Moto Elèctrica es formula per a 3 activitats amb motiu de les
despeses per sufragar la compra de material i d’equipament personal dins del projecte del
disseny i construcció d’una moto elèctrica de competició i la participació en el circuit de
Motorland (Alcañiz, Aragó). Es sol·licita per un total de 5.683€ segons els tres pressupostos
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presentats.
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 UPC Gaming.
2. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació PUCRA (Polytechnic University of Catalonia’s
Robotics Association)
3. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació Coral d’Arquitectura d’acord amb el punt
4 de les bases de la convocatòria que recull el límit màxim per convocatòria i col·lectiu
beneficiari.
4. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Formula Team, condicionada a l’aprovació
de l’associació en el proper Consell de Govern de la UPC.
5. Concedir una subvenció de 1.500€ a l’associació E3 Team Moto Elèctrica d’acord amb el
punt 4 de les bases de la convocatòria que recull el límit màxim per convocatòria i
col·lectiu beneficiari.
6. Encomanar al secretari de la Comissió fer públic aquest Acord.
La comissió valora la idoneïtat de publicar un breu resum de les bases per a l’atorgament de
subvencions a activitats i projectes per tal de que siguin més entenedor per les associacions com
la quantia màxima a demanar per activitat i per convocatòria, el nombre màxim d’activitats
subvencionables amb caràcter anual, el període de realització de les activitats o qualsevol altra
criteri que es consideri remarcable.

Sent les 11.00h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió.
Vist-i-plau
Núria Garrido
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Jordi Arimany
Secretari

Núria Garrido
Presidenta
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