
 
 

RESOLUCIÓ DE DIRECCIÓ GENERAL Nº 33/2022, PER A L’ADJUDICACIÓ DE BEQUES FECUNMED-
TECNOCAMPUS A ESTUDIANTS MÀSTER I POSTGRAU TÍTOLS PROPIS DE L’ESCST, CURS 
2021/22 
Exp. Nº: 48/2021 
 
 
En data 13 de març de 2017, l’empresa Fecunmed signa un conveni de patrocini a la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme destinat, entre d’altres, a col·laborar amb 2.000€ en la 
convocatòria i atorgament de beques adreçades a estudiants que realitzin determinats estudis 
impartits 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 a 
l’estudiantat de Màster i Postgrau de l’ESCST. 
 
En data 30 de juny de 2021, la Direcció General aprova les bases i convocatòria de les beques 
Fecunmed per al finançament de la matrícula de Màsters, tant universitaris com títols propis, i 
Postgraus impartits a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, amb abast al curs 
acadèmic 2021/22, procedint-se al termini preceptiu d’exposició pública de les bases pels 
mitjans de difusió del Tecnocampus i de presentació de candidatures.  
 
L’esmentada convocatòria compta amb una dotació de 2.750€, repartits en un total de 4 beques: 
3 de les quals estan adreçades a  estudiants del màster universitari de l’ESCST (750€/beca) i 1 
beca a estudiants de màsters i postgraus títol propi de l’ESCST (500€/beca). 
 
La Comissió de valoració de les beques Fecunmed a estudiants de màsters i postgraus títol propi 
de l’ESCST, reunida en data 8 de març de 2022, emet acta de valoració dels candidats presentats 
en el curs 2021/22 i proposta d’adjudicació. 
 
Vist el document de valoració emès per la dita comissió i en virtut de les competències que em 
són delegades,   
 
RESOLC: 
 

1.  Adjudicar la següent beca Fecunmed a estudiants de màsters i postgraus títol propi 
impartits a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, curs 2021/22: 

 

Estudiant Estudis  €/Beca 

16226/TP/21-22 
Postgrau d'Especialització en el Pacient amb Ferida de 
Cicatrització complexa. Ferida Crònica  500€ 

 
2.  Declarar exclosa la següent persona peticionària pel motiu que s’indica: 
 

Estudiant Estudis  Motiu d’exclusió 

16452/TP/21-22 
Curs de Postgrau de Fisioteràpia en els 
trastorns vestibulars i cranio-cervico-
mandibulars  

Estudis fora de l’àmbit 
d’aquesta convocatòria  

 

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

de 500€ del pressupost de l’exercici 2022. 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.  Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
 
Josep Lluís Checa López 
Director General 
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