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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL nº 83/2020, RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL 6È 
PROGRAMA DE BEQUES ESTUDI A ESPORTISTES D’ALT NIVELL I RENOVACIÓ BEQUES 3R, 4T I 
5È PROGRAMA, CURS 2020/21 
Exp. Nº: 55/2017, 30/2018, 144/2019 i 49/2020 
 
 
La Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme va resoldre aprovar en data 
16 de juny de 2020 la convocatòria i bases de la 6a edició del Programa de beques estudi a 
esportistes d’alt nivell, adreçada a estudiants menors de 25 anys reconeguts com a esportistes 
d’èlit per les entitats patrocinadores, que en el curs acadèmic 2020/21 realitzin estudis de grau 
universitari en les Escoles Universitàries del TecnoCampus i matriculin un mínim establert de 
crèdits. 
 
En data 1 d’octubre de 2020 va finalitzar el termini de lliurament de sol·licituds per a aquest 
programa, registrant-se un total de 4 estudiants peticionaris. 
 
En data 16 d’octubre de 2020 es reuneix la Comissió de valoració de la 6a edició del Programa 
de beques estudi a esportistes d’alt nivell, emetent el seu informe de valoració dels candidats i 
proposta d’adjudicació de beques. 
   
Tanmateix la Comissió de valoració també procedeix a verificar l’acompliment, per part dels 
adjudicataris del 3r, 4t i 5è Programa de beques estudi a esportistes d’alt nivell, dels requisits 
necessaris per a la renovació de la seva beca.  
 
L’article 6 de les bases del Programa de Beques estudi a esportistes d’alt nivell, curs 2020/21 
estableix que el Director General de Tecnocampus podrà dictar les normes complementàries 
que siguin necessàries per al bon funcionament del procediment i té atribuïda la potestat 
d’interpretació  de les presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta 
normativa,  
 
Atès el qual, i en virtut de les competències que tinc delegades RESOLC:     

            
Primer.- Adjudicar les següents beques dins el 6è Programa de beques estudi a esportistes 
d’alt nivell, curs 2020/21, amb el benentès que, per a prosseguir el gaudi de la beca durant 
tota la carrera al Tecnocampus, l’adjudicatari haurà de formalitzar al seva matrícula i renovar 
la seva condició de becari cada curs acadèmic, fins a la finalització dels estudis universitaris que 
iniciï al Tecnocampus, tal i com s’estableix en el punt 7 de les bases aprovades. 
 

      
 
 
 
 
 

Declarar exclòs al següent peticionari: 
 

ESTUDIANT ESTUDIS 
IMPORT BECA 

2020/21 
1/2020 Grau Infermeria 1.500 € 
5408 Grau Infermeria 1.500 € 
2/2020 Grau Màrqueting Digital 1.500 € 

ESTUDIANT ESTUDIS MOTIU 

3/2020 
Grau en Logística i Negocis 
Marítims 

Ser esportista d´un centre que no té 
conveni amb TecnoCampus. 
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SEGON.- Renovar l’adjudicació de les següents Beques a esportistes d’alt nivell per al curs 
2020/21 amb el benentès que, per a prosseguir en futurs cursos acadèmics el gaudi de la beca, 
els adjudicataris, abans de cada inici de curs, hauran de renovar la seva condició de becari fins 
a la finalització dels estudis universitaris que iniciïn al Tecnocampus, tal i com s’estableix a les 
respectives bases aprovades: 
 

3r Programa de Beques a esportistes d’alt nivell (3a renovació) 

ESTUDIANT ESTUDIS 

PIE75906 Grau en AdE 

4r Programa de Beques a esportistes d’alt nivell (2a renovació) 

ESTUDIANT ESTUDIS 

PIE69763 Grau en CAFE 

PIE73700 Doble grau Fisioteràpia/CAFE 

PIE73448 Doble grau Fisioteràpia/CAFE 

RE1460/18 Grau en CAFE 

PIE75593 Doble grau AdE/Turisme 

5è Programa de Beques a esportistes d’alt nivell (1a renovació) 

ESTUDIANT ESTUDIS 

1117/19 Doble Grau Fisioteràpia/CAFE 

1118/19 Grau en CAFE 

1120/19 Doble Grau Fisioteràpia/CAFE 

1103/19 Grau en CAFE 

 
 
TERCER.-  Declarar exclosos als següents estudiants peticionaris de beca o de renovació de la 
mateixa: 

4rt Programa de Beques a esportistes d’alt nivell (2a renovació) 

ESTUDIANT ESTUDIS MOTIU 

PIE74913 Grau en Infermeria Trasllat d´expedient 

5è Programa de Beques a esportistes d’alt nivell (1a renovació) 

ESTUDIANT ESTUDIS MOTIU 

1101/19 Doble Grau Turisme/AdE No presenta documentació 

1116/19 Doble Grau Fisioteràpia/CAFE No presenta documentació 

1108/19 Grau en Fisioteràpia Canvi de club sense conveni 

1109/19 Grau en CAFE No matricula 60 crèdits curs 20/21 

 
QUART.-    Aprovar la despesa corresponent a aquesta actuació que seria per import de 9.750€ 
amb càrrec a la partida 650.00 del pressupost de l’exercici 2020. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució als interessats. 
 

 
 
 
 

El Director General 
Josep Lluís Checa López  
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