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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 81/2021 RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ LES BEQUES 
TALENT PF PER AL CURS 2021/22 
Exp. núm. 107/2020 
 
En data 15 de juliol de 2020 la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 
van signar un conveni de col·laboració a l’objecte d’establir  els termes i condicions de la col·laboració 
entre ambdues parts per a convocar un programa de beques destinat a premiar l’excel·lència 
acadèmica dels estudiants de nou accés als graus impartits en els centres universitaris TecnoCampus, 
anomenat Beques Talent UPF. Dins aquest conveni s’inclouen les condicions de la col·laboració així 
com també les bases que han de regir la participació en el programa de beques. Tanmateix en data 2 
de juny de 2021 va ser signada una addenda a l’esmentat conveni per mitjançant la qual s’acorda, entre 
altres, la seva pròrroga i les bases del programa de beques Talent UPF per al curs 2021/22. 
 
D‘acord amb les bases de la convocatòria per al curs 2021/22, la seva dotació és de 17 beques de 
màxim 3.247€ cadascuna, a descomptar de les matrícules de 1r curs dels Graus impartits als centres 
Tecnocampus, assignant una beca a cada grau i a cada doble grau. Podran ser beneficiaris d’aquestes 
beques les persones que acompleixin els requisits establerts en les mateixes, relatius a la seva 
matrícula, càrrega lectiva i edat, essent el procediment de concessió d’aquestes beques per 
concurrència competitiva. S’estableixen els criteris de valoració i la composició de la comissió de 
valoració com a òrgan instructor. Tanmateix s’hi indica que l’òrgan competent per a resoldre 
l’adjudicació de les beques és el director general del Tecnocampus amb el vistiplau del Comissionat per 
a l’estratègica del Grup UPF.  

 
En data 21 d’octubre de 2021 la Comissió de valoració presenta el seu informe de valoració dels 
candidats d’acord amb els criteris d’atorgament establerts en les bases i proposta d’adjudicació. 
Tanmateix s’observa que el candidat/a amb millor nota d’admissió del Grau en Enginyeria  Informàtica  
de  Gestió  i  Sistemes  d’Informació també és  beneficiari/a del  descompte del Premi  
Extraordinari/Matrícula  d'honor  a  batxillerat,  havent  obtingut ja la  gratuïtat  en  tots  els crèdits de 
primer curs. Pel que fa al Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, s’ha verificat que cap dels 
candidats a la beca compleix amb els criteris d’atorgament establerts en les bases de la convocatòria. 
 
Vist tot l’anterior i en virtut de les competències atorgades, RESOLC: 

PRIMER.-  Adjudicar les beques dins la convocatòria de les Beques Talent UPF als estudiants de primer 
curs de grau universitari dels centres Tecnocampus en el curs 2021/22, d’acord amb el document annex 
1, de manera condicionada al compliment de l’establert en els punts 6, 7, 8 i 9 de les bases de la 
convocatòria. Es fa especial menció i reconeixement a l’estudiant candidat/a del Grau en Enginyeria 
Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació pel  seu  esforç  i talent. 
 
SEGON.- Declarar  deserta  la  beca  Talent-UPF a l’estudiant amb millor nota d’admissió del Grau de 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, per manca de candidats que compleixin amb els requisits de 
la convocatòria. 
 
TERCER.- Procedir a notificar la present resolució a les persones interessades i a efectuar la seva 
publicació pels mitjans escaients. 
      Vistiplau UPF:  
 
 
Josep Lluís Checa López    Carles Ramió Matas 
Director General    Comissionat per a la Barcelona School of 

Management (BSM) i per a l'estratègia de la UPF  
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ANNEX I 

 

PROGRAMA DE BEQUES TALENT UPF ALS ESTUDIANTS NOUS DE 1R CURS DE GRAU 

UNIVERSITARI EN ELS CENTRES TECNOCAMPUS 

 
RELACIÓ DE BENEFICIARIS EN EL CURS 2021/2022 

 
 

ID candidat/a Títol de Grau Ajut 

GEIGSI01 Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació  -  

GEEIA01 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 3.247 € 

GEM01 Grau en Enginyeria Mecànica 3.247 € 

GEOI01 Grau en Organització Industrial 3.247 € 
GMA01 Grau en Mitjans Audiovisuals 3.247 € 

GDPV01 Grau en Disseny i Producció de Videojocs 3.247 € 

DT 
GEIGSI/GDPV01 

Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs 3.247 € 

AdE01 Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 3.247 € 

DT Tur/AdE01 Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació 3.247 € 

Màrq.CD01 Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 3.247 € 

Log.NM01 Grau en Logística i Negocis Marítims 3.247 € 

BaIM01 Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Docència en 
anglès 

3.247 € 

DT 
AdE/Màrq01 

Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 

3.247 € 

Inferm01 Grau en Infermeria 3.247 € 

- Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  -  

DT F/C01 Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 3.247 € 

Fisio01 Grau de Fisioteràpia 3.247 € 

 TOTAL 48.705 € 
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