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Resolució 

provisional

Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials Tomàs García
Adquisició de 3 sitges metàl·liques, amb tremuja de descàrrega, 
per l’emmagatzematge de material granular per evitar 
l’emmagatzematge d’àrids en saques de material tèxtil.

3.000,00 € 3.000,00 €

Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials Tomàs García

Substitució d’armaris de poca profunditat per uns de fondària 
superior a 55 cm per millorar l’emmagatzematge d’equips 
electrònics i eines manuals. Major aprofitament de l’espai, i 
facilitar la conservació del petit equipament de laboratori.

3.600,00 € 0 €

 iCIEM
Agustín Sánchez-Arcilla  Joaquim 

Sospedra

Tot continuant les tasques ja endegades, amb part amb l’ajut 
concedit en la darrera convocatòria, es planteja la seva 
finalització i es proposa un seguit d'activitats, que són les 
següents: eliminació de material en desús / millora de l'estat de 
l'enmagatzematge dels materials que encara s'utilitzen / 
Finalització dels treballs de tancament perimetral de la zona de 
l'aplec per millorar la seguretat i reduir l'impacte visual.

2.648,00 € 2.648,00 €

 iCIEM
Agustín Sánchez-Arcilla  Joaquim 

Sospedra

Tot continuant les tasques ja endegades, amb part amb l ajut 
concedit en la darrera convocatòria, es planteja la seva  
finalització enfocada cap a la preparació d’un nou espai per a la 
docència experimental. Les activitats són les següents: eliminació 
de materials en desús / millora de l'estat de l'emmagatzematge 
dels materials que encara s'utilitzen / millora de les condicions 
d'enllumenat de l'espai / neteja i reubicació mobiliari, 
instal·lacions, etc.

2.680,00 € 2.680,00 €

Laboratori de Morfodinàmica Fluvial II (Canal Dunes) Edifici 
Agròpolis UPC a Viladecans

Allen Bateman
Instal·lar unes passarel·les que permetin treballar en el canal a 
peu pla per millorar la seguretat de les persones durant 
l’execució, supervisió i desmantellament dels assaigs al Dunes.

3.000,00 € 1.700 €

Convocatòria d'ajut per a l'optimització dels espais als laboratoris 2022
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