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3a Resolució 2021 de la convocatòria de subvencions d’activitats i 
projectes de les associacions UPC 

A Barcelona, sent les 11:30h del 26 de novembre 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. 
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 6 sol·licituds presentades: 

1. Sol·licitud de BEST-UPC 
2. Sol·licitud de Colla Castellera Grillats del Baix Llobregat 
3. Sol·licitud de Motospirit 
4. Sol·licitud de l’Associació Cultural Telecogresca  
5. Sol·licitud de Colla Castellera Llunàtics UPC  de Vilanova 
6. Sol·licitud de l’Associació Teatral La Coquera 

 
Totes les sol·licituds compleixen els requisits previstos a la convocatòria. 
 
La sol·licitud de BEST es formula per dues activitats de promoció i presentació de l’associació als estudiants 
de la comunitat universitària i la segona per l’esdeveniment de classes de “Computer Visión” . Sol·liciten en 
total  per les dues accions 240€. 
 
La sol·licitud de Grillats del Baix Llobregat es formula per la Diada Castellera del Baix Llobregat i 
sol·liciten 600€ d’acord amb el pressupost presentat. 

 
La sol·licitud de Motospirit es formula amb l’objectiu de participar en la competició internacional de 
MotoStudent amb el disseny d’una moto  i sol·liciten 5.000€ segons el projecte presentat. 

 
La sol·licitud de Telecogresca es formula en l’organització del concurs anual  “Engresca’t” que 
permet a bandes musicals i DJ’s emergents accedir al cartell final de la Telecogresca. Sol·liciten 
600€. 

 
La sol·licitud de Llunàtics de Vilanova es formula amb la participació “Castellera” de la colla i la 
promoció de la mateixa. Sol·liciten 1065€. 
 
La sol·licitud de l’Associació Teatral La Coquera es formula  en la producció d’una peça teatral, 
una peça de micro-teatre, uns tallers i una lectura dramatitzada. Sol·liciten 500€. 
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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 240€ a l’associació BEST-UPC 
2. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Grillats del Baix Llobregat 
3. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Motospirit 
4. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Telecogresca 
5. Concedir una subvenció de 600€ a l’associació Llunàtics de Vilanova 
6. Concedir una subvenció de 500€ a l’associació teatral La Coquera 
7. Encomanar al secretari de la Comissió fer públic aquest Acord. 

 
 
En el cas de la subvenció a l’associació teatral La Coquera, aquest ajut queda condicionat a la 
presentació telemàtica via la seu electrònica de la UPC i es requereix al secretari de la comissió 
perquè faci les actuacions necessàries de supervisió d’aquest procés de sol·licitud. 
 
Amb aquesta darrera resolució de l’any, un total de 14 associacions de la UPC hauran demanat 
ajuts, durant el 2021, per la via d’aquesta convocatòria de subvencions per activitats i 
projectes per associacions. 
 
Es deixa constància que algunes associacions no aprofiten les oportunitats que dona la  
convocatòria ja que no tenen present aquesta possibilitat de sol·licitar ajuts. Des de la UPC, 
mitjançant el vicerectorat de Docència i Estudiantat i el Servei d’Esports com a unitat gestora 
s’està duent a terme  una actualització de les persones i dades de contacte de les diferents 
associacions que continuen actives per tal de minimitzar aquesta situació. 
 
 
Sent les 12.15h es llegeixen els Acords i es tanca la sessió. 
 

 

 
 
  
 
 

Jordi Arimany 
Secretari 

Fatiha Nejjari 
Presidenta 
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