
RESOLUCIÓ  DE  DIRECCIÓ  GENERAL  Nº  30/2022, PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DE  BEQUES
FECUNMED-TECNOCAMPUS  A  ESTUDIANTS  DE  MARSTERS  UNIVERSITARIS  I  MÀSTERS  I
POSTGRAUS TÍTOLS PROPIS DE L’ESCST, CURS 2021/22

Exp. Nº: 48/2021Exp. Nº: 48/2021

En data En data 13 de març de 201713 de març de 2017, l’empresa Fecunmed signa un conveni de patrocini a la Fundació, l’empresa Fecunmed signa un conveni de patrocini a la Fundació

Tecnocampus  Mataró-Maresme  destnat,  entre  d’altres,  a  col·laborar  amb  2.000€  en  laTecnocampus  Mataró-Maresme  destnat,  entre  d’altres,  a  col·laborar  amb  2.000€  en  la

convocatòria i atorgament de beques adreçades a estudiants que realitzin determinats estudisconvocatòria i atorgament de beques adreçades a estudiants que realitzin determinats estudis

impartts a l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST). A tal efecte, la Direcció de l’ESCSTimpartts a l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST). A tal efecte, la Direcció de l’ESCST

informa  favorablement  la  proposta  d’organització  de  les  beques  Fecunmed  adreçades  ainforma  favorablement  la  proposta  d’organització  de  les  beques  Fecunmed  adreçades  a

l’estudiantat de Màster i Postgrau de l’ESCST.l’estudiantat de Màster i Postgrau de l’ESCST.

En data En data 30 de juny de 202130 de juny de 2021, la Direcció General aprova les bases i convocatòria de les beques, la Direcció General aprova les bases i convocatòria de les beques

Fecunmed per al fnançament de la matrícula de Màsters Universitaris i Postgraus impartts aFecunmed per al fnançament de la matrícula de Màsters Universitaris i Postgraus impartts a

l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, amb abast al curs acadèmic 2020/21,l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, amb abast al curs acadèmic 2020/21,

procedint-se al termini preceptu d’exposició pública de les bases pels mitjans de difusió delprocedint-se al termini preceptu d’exposició pública de les bases pels mitjans de difusió del

Tecnocampus i de presentació de candidatures. Tecnocampus i de presentació de candidatures. 

L’esmentada convocatòria  compta  amb una dotació  de 2.750€,  repartts  en un  total  de  4L’esmentada convocatòria  compta  amb una dotació  de 2.750€,  repartts  en un  total  de  4

beques:  3  de  les  quals  estan  adreçades  a   estudiants  del  màster  universitari  de  l’ESCSTbeques:  3  de  les  quals  estan  adreçades  a   estudiants  del  màster  universitari  de  l’ESCST

(750€/beca)(750€/beca) i  i 1 beca a estudiants de màsters i postgrau ttols propis de l’ ESCST (500€/beca).1 beca a estudiants de màsters i postgrau ttols propis de l’ ESCST (500€/beca).

La Comissió de valoració de les beques Fecunmed a estudiants de Màsters Universitaris deLa Comissió de valoració de les beques Fecunmed a estudiants de Màsters Universitaris de

l’ESCST,  reunida  en  data  28  de  febrer  de  2022,  emet  acta  de  valoració  dels  candidatsl’ESCST,  reunida  en  data  28  de  febrer  de  2022,  emet  acta  de  valoració  dels  candidats

presentats per al curs 2021/22 i proposta d’adjudicació.presentats per al curs 2021/22 i proposta d’adjudicació.

Vist el document de valoració emès per la dita comissió i en virtut de les competències que emVist el document de valoració emès per la dita comissió i en virtut de les competències que em

són delegades,  són delegades,  

RESOLC:RESOLC:

1.1. Adjudicar  les  següents  beques  Fecunmed  a  estudiants  de  Màsters  UniversitarisAdjudicar  les  següents  beques  Fecunmed  a  estudiants  de  Màsters  Universitaris

impartts a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, amb abast al cursimpartts a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, amb abast al curs

acadèmic 2021/22:acadèmic 2021/22:

Estudiant Màster Universitari €/Beca

16425/MU/21-22
Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació 
Fisicoesportva 750€

16115/MU/21-22
Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i 
l'Envelliment 

750€

16411/MU/21-22
Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i 
l'Envelliment 

750€

2.2. Aprovar la disposició de la despesa corresponent a aquesta actuació, per import totalAprovar la disposició de la despesa corresponent a aquesta actuació, per import total

de 2.250€ del pressupost de l’exercici 2022.de 2.250€ del pressupost de l’exercici 2022.

3.3. Notfcar aquesta resolució als interessats.Notfcar aquesta resolució als interessats.

Josep Lluís Checa LópezJosep Lluís Checa López

Director GeneralDirector General
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