
 

 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 05/2021  RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE BEQUES 
UNIVERSITAT-EMPRESA A ESTUDIANTS DEL DOBLE GRAU EN TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE I 
ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ, A LA MATRÍCULA DEL CURS 
2020/21 
Exp. Nº: 122/2020 

 
El representant legal de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, entitat titular de l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu 
Fabra, signà convenis de col·laboració acadèmica amb diferents entitats, amb la voluntat de 
donar suport a les titulacions universitàries de grau i màsters que imparteix l’ESCSET en l’àmbit 
de coneixement del turisme i la gestió de l’oci, mitjançant el patrocini de beques als estudiants. 

L’objectiu d’aquestes beques és contribuir a la formació de bons professionals i a tal efecte les 
entitats col·laboradores manifesten la seva voluntat de premiar als estudiants amb millor 
expedient acadèmic i alta motivació vers els estudis que realitzen. 

La Direcció de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus (ESCSET) va 
presentar informe referent al detall de les empreses que enguany han manifestat la seva 
voluntat de seguir participant. 

Mitjançant resolució de la Direcció General número 82/2020, de data 30 d’octubre, han estat 
aprovades les bases i la convocatòria d’aquestes beques sota el nom genèric de Beques 
Universitat-Empresa per a estudiants del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i 
Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, que són: 

 Aquahotel: 2 Beques de 1.000€ c/u 
 
En data 18 de desembre de 2020 la Comissió per a la resolució de les beques Universitat-
Empresa procedeix a la valoració dels candidats presentats per a la convocatòria per al curs 
2020/21 i emet el corresponent informe de resultats el qual és ratificat per l’empresa 
patrocinadora 
 
Vist l’informe de valoració emès per la dita comissió i en virtut de les competències delegades,   
 
RESOLC: 
 

1.  Adjudicar les següents beques a estudiants universitaris del doble Grau  en Turisme i 
AdE, per un import total de 2.000 €: 

 

DNI Beca Import 

49327985T Aquahotel 1.000 € 

41676780K Aquahotel 1.000 € 

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

de 2.000 €, amb càrrec a la partida 650.4, del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 
 
 
El Director General 
Josep Lluís Checa López 
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