
 

 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 24/2021  RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES IMPULSA MÀSTERS, SOBRE LA MATRÍCULA DELS 
ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI A TECNOCAMPUS, CURS 2020/21 

Exp. Nº: 51/2020 
 
 
Per resolució de la Direcció General número 31/2020, de data 9 d’abril de 2020 van ser 
aprovades les bases i convocatòria de les Beques Impulsa Màsters per al curs 2020/21, a 
l’objecte de propiciar la matrícula en els estudis dels màsters universitaris a Tecnocampus 
d’aquells estudiants que, matriculant-se per primera vegada d’un curs íntegre de Màster 
Universitari a Tecnocampus en el curs 2020/21, no disposin de suficients recursos econòmics. 
 
Finalitzat el termini ampliat per a la presentació de sol·licituds i documentació, es constata que 
s’ha presentat una única petició de beca. 
 
D’acord amb els punts 2 i 7.1 de les bases de la convocatòria, per poder ser beneficiaris 
d’aquestes beques cal complir certs requisits, entre els quals consta no superar els llindar 3 de 
renda en els termes indicats a les bases.   
 
En data 18 de març de 2021 la Cap de Gestió Acadèmica i secretària de la Comissió de valoració 
de les beques informa que el candidat únic, identificat amb el número de registre 1/2020, no 
compleix amb els requisits mínims per poder ser beneficiari de la beca, atès que supera el llindar 
econòmic màxim establert en les bases. 
 
Vist tot el qual i en virtut de les competències delegades,   RESOLC: 
 
1.  No adjudicar la beca Impulsa Màsters per al curs 2020/21 al següent estudiant peticionari: 

 

Sol·licitant Motiu de denegació 

1/2020 
No compleix amb els requisits per ser beneficiari atès que supera 
el llindar 3  de renda 

 
2.  Declarar deserta la present convocatòria de beques Impulsa Màsters per al curs 2020/21 
 
3.  Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
 
El Director General 
Josep Lluís Checa López 
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