
Resolució relativa a la convocatòria de beques i mentoria per a estudiants de 
grau TIC que s’hagin vist afectats per la COVID-19 curs 2020-2021. 
 
Fets 
 

1. El Centre d’Estudis Tecnològic de Catalunya (CTecno) pren l’acord d’aprovar les 
bases reguladores del Programa de beques i mentoria per a estudiants de grau 
d’enginyeria TIC per al curs 2020-2021 finançada amb les aportacions de les 
empreses sòcies que han col·laborat amb aquest projecte. 
 

2. El President del Centre Tecnològic de Catalunya certifica que en el marc del grup 
de treball ApadrinaTIC del CTecno s’ha pres l’acord d’aprovar la convocatòria 
del Programa de beques i mentoria per a estudiants de grau d’enginyeria TIC per 
al curs 2020-2021. 
 

3. En data 10 de febrer de 2021, s'ha realitzat la Comissió de Selecció de la 
convocatòria de beques i mentoria per a estudiants de grau TIC que s’hagin vist 
afectats per la COVID-19 curs 2020-2021 
 

Fonaments de dret 
 
 
1. La base 9.5 de les bases reguladores del Programa de beques i mentoria per 

a estudiats d’enginyeria TIC per al curs 2020-201, estableix que , en la 
resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, l'import de l'ajut, les 
condicions que ha de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i 
de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons 
amb els quals es finança l'ajut. 
 

2. La base 9.6 de les bases reguladores esmentades, estableix que, la resolució 
de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva 
publicació a la WEB de la fundació CTecno www.ctecno.cat, on constarà la 
puntuació final assolida per cadascuna de les sol·licituds, calculada segons 
el procediment establert en la base 8  i que servirà per establir la llista de 
prelació. La identificació de les peticions es farà per mitjà de les darreres 
xifres del corresponent NIF i la seva lletra. 
 

3. La base 11 de les bases reguladores esmentades, estableix que, l'òrgan 
instructor dels expedients és un grup de treball apadrinaTIC de la Fundació 
CTecno i la resolució de concessió correspon al Patronat i, per delegació, la 
persona que n'ocupa la presidència. 
 

4. La base 13 de les bases reguladores esmentades estableix que, el pagament 
de l'ajut s'efectua directament a la persona beneficiària mitjançant una 
transferència bancària, un cop publicada la resolució de concessió, amb la 
presentació prèvia de la justificació efectiva del pagament de la matrícula. 
Aquest document s'ha de presentar en el termini màxim de 10 dies després 
de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts a la web de CTecno. 

 
 
 
 
 
 



Per tant, atès l’exposat i vista la proposta de resolució definitiva de l’òrgan instructor; 
 
Resolc 
Concedir els ajuts que es detallen en el document adjunt, Annex: Sol·licituds 
concedides, en el marc de la convocatòria de beques i mentoria per a estudiants de grau 
TIC que s’hagin vist afectats per la COVID-19 curs 2020-2021, pels conceptes que s’hi 
detallen a càrrec de les es aportacions de les empreses sòcies que han col·laborat amb 
el projecte  ApadrinaTIC per a l’any 2021. 
 
 
 
 
 
 
Signat 
President del CTecno 
 
 
 
 
 
  



Annex: Sol·licituds concedides 
 

 

Expedient Identificador Universitat Centre Estudis Puntuació 
total Ajut/s 

 
2020 COVID 00010 ***261P Universitat 

Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica Grau en Enginyeria Xarxes 
de Telecomunicació 90,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00014 ***151S  
Universitat 

Autònoma de 
Barcelona 

Escola d'Enginyeria Grau en Enginyeria 
Informàtica 85,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00007 ***951R  Universitat 
Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica Grau en Enginyeria en 

Informàtica 80,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00003 ***838A  

Universitat 
Politècnica de 

Catalunya 

Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i 
Aeroespacial de 

Castelldefels 

Grau en Enginyeria de 
Sistemes de 

Telecomunicació 

70,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00005 ***412P Universitat 
Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica Grau en Enginyeria Xarxes 

de Telecomunicació 65,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00009 ***723C Universitat 
Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica Grau en Enginyeria Xarxes 

de Telecomunicació 65,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00013 ***864A Universitat 
Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica Grau en Enginyeria Xarxes 

de Telecomunicació 60,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00016 ***559G 
Universitat 

Politècnica de 
Catalunya 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 

 de Telecomunicació de 
Barcelona 

Grau en Enginyeria de 
Tecnologies i Serveis de 

Telecomunicació 
55,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00015 ***912Z 
Universitat 

Politècnica de 
Catalunya 

Escola Politècnica Superior  
d'Enginyeria de Vilanova i la 

Geltrú 

Grau en Enginyeria 
Informàtica 52,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00004 ***712G 
Universitat 

Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica 
Grau en Enginyeria Xarxes 

de Telecomunicació 
50,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00011 ***565Z  Universitat 
Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica 

Grau en Enginyeria 
matemàtica en ciència de 

dades 
45,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00017 ***457X  
Universitat 

Politècnica de 
Catalunya 

Escola Politècnica Superior 
d'Enginyeria 

 de Vilanova i la Geltrú 

Grau en Enginyeria 
Informàtica 40,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00001 ***472J 
Universitat 

Pompeu Fabra Escola Superior Politècnica 
Grau en Enginyeria en 

Informàtica 
35,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00002 ***344Z  

Universitat 
Autònoma de 

Barcelona Escola d'Enginyeria 
Grau en Enginyeria 

Informàtica 
32,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00008 ***357N Universitat Rovira i 
Virgili 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 

Grau en Enginyeria 
Informàtica 30,00 Beca matrícula i 

mentoria  

2020 COVID 00006 ***745H Universitat Rovira i 
Virgili 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 

Grau en Enginyeria de 
Sistemes i Serveis de 
Telecomunicacions 

25,00 Beca matrícula i 
mentoria  

2020 COVID 00012 ***281M 
Universitat 

Autònoma de 
Barcelona 

Escola d'Enginyeria Grau en Enginyeria 
Informàtica 22,00 Beca matrícula i 

mentoria  
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