
PEDRO ALCÁNTARA-GARCÍA BRIONES, com a secretari del Patronat de la ‘FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME’,  
 

CERTIFICO: 
  
Que a l’acta de la Fundació corresponent a la Reunió del Patronat que ha tingut lloc el dia 15 de 
juliol de 2019, a les 18:00 h a la Sala Laia l’Arquera de l’edifici TCM2 del Tecnocampus  (Av. 
Ernest Lluch, 36), s’hi recullen els particulars següents:  
 
A.- Que van assistir, personalment o representats, més de dos terços de tots membres del 
patronat i, per tant, amb quòrum suficient per constituir-se en reunió de patronat i per prendre 
acords que impliquin  l’adopció de declaracions responsables. 
   
B.- Que va actuar com a president el senyor David Bote Paz i com a secretari el senyor Pedro 
Alcántara-García Briones. 
 
C.- Que a aquests efectes l’acta va quedar aprovada al finalitzar la reunió.  
 
D.- Que, d’entre els acords sotmesos a deliberació i votació al patronat, es va aprovar per 
unanimitat el següent: 
 
‘El patronat acorda, per unanimitat dels membres assistents o degudament representats, 
el següent: 
  
PRIMER.-  Designar al Dr. Manuel Vicente Garnacho Castaño, com a director de l’Escola 

Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. 
 
SEGON.-  Obrir un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de la data següent a 

la publicació del present acord, per presentar qualsevol al·legació sobre el 
procediment o resultat del procés.  

 
TERCER.-  Notificar aquesta Resolució al director general de la Fundació per tal que 

procedeixi a sol·licitar al Rector de la Universitat Pompeu Fabra el 
nomenament de la Dr. Manuel Vicente Garnacho Castaño com a director de 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, per un període de 
quatre anys, amb data d’efectes 1 de setembre de 2019’. 

 
I, perquè consti, signo aquest certificat. 
 
 
Mataró, 15 de juliol de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
President 

 El secretari 
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