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2a Resolució 2021 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

A Barcelona, sent les 10:00h del 7 de juliol 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: 
Fatiha Nejjari, 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. 
Maria Elena Panzuela, representant del Consell de l’Estudiantat  (CdE) de la UPC, que actua com 
a vocal. 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Joan Francesc Córdoba , Director de l’Àrea Acadèmica, 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: 

1. Sol·licitud d’Arreplegats Zona Universitària  
2. Sol·licitud de Còsmic Research 
3. Sol·licitud de Barcelona ePowered Racing 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 

 
La sol·licitud d’Arreplegats de Zona Universitària es formula per l’organització d’uns jocs florals i 
gimcana per tal de mantenir l’activitat social de la colla durant l’any de pandèmia. . Es sol·liciten 769,25€ 
d’acord amb el pressupost presentat. 
 
La sol·licitud de Còsmic Research es formula per al desenvolupament d’un prototip d’un llançador 
espacial suborbital que permeti realitzar experiments i certificar tecnologies en un entorn de 
gravetat. Sol·liciten 1.500€. 
 
La sol·licitud de Barcelona ePowered Racing es formula amb l’objectiu de participar en la competició 
internacional de MotoStudent.  No posen cap quantia sol·licitada tot i que presenten un pressupost de 
despeses elevat.   

 
 

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 538,47€ a l’associació Arreplegats de Zona Universitària, 
2. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Còsmic Research 
3. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Barcelona ePowered Racing 
4. Encomanar al secretari de la Comissió fer públic aquest Acord. 
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Tanmateix es comenta que les associacions no aprofiten les oportunitats que dona la  
convocatòria pel que fa al nombre d’activitats pels quals poden rebre els ajuts i cal fer més 
pedagogia sobre aquest aspecte. 
 
 
Sent les 10.30h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

Vist-i-plau 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 
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