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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL nº 99/2022, RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL 1er PREMI CATEC – 
TCM AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU O DE MÀSTER AMB PERSPECTIVA D’ECONOMIA CIRCULAR. 
 
Núm. Expedient: 129/2022 
 
Atès el paper de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en el context tecnològic i d’empresa de la 
ciutat i els seus objectius fundacionals, i amb la voluntat de donar suport a l’impuls de propostes per 
abordar la necessitat de la transició cap a nous models de producció i consum, en data 14 de desembre de 
2021, es va aprovar, mitjançant resolució de direcció general, la convocatòria de la primera edició dels 
Premis “TFG-TFM-Circulars”, amb l’objectiu d’impulsar la integració de l’Economia Circular i Sostenibilitat 
dins l’àmbit acadèmic de manera sistemàtica i interdisciplinària als estudis oferts al Tecnocampus.  

Aquesta primera edició comptava amb quatre categories de participació dins l’àmbit de la circularitat, 
distingint el Treball final de Grau del de Màster, així mateix, el premi està finançat per la Càtedra 
d’Economia Circular i Sostenibilitat, comptant amb el suport d’Aigües de Mataró, el Consorci de Residus 
Sòlids del Maresme i el Consell Comarcal del Maresme, i comporta una dotació de 800 euros per a cada un 
dels treballs guanyadors. 

Finalitzat el termini de presentació en data 5 de setembre de 2022, es varen rebre un total de 2 projectes, 
ambdós de la Categoria C: Millor TFG en l’àmbit aplicat (disseny de producte o servei, plans de màrqueting, 
projecte d’intervenció i/o de gestió industrial)”. 

En data 23 de setembre de 2022 es reuneix el jurat dels premis via on-line, emetent el següent veredicte 
relatiu a l’adjudicació de premis: 

S’han presentat un total de 2 treballs els quals han estat avaluats en una primera fase atenent 
exclusivament criteris d’originalitat i que aportin en el seu contingut, la perspectiva de circularitat, a 
més a més, requereixen haver obtingut una avaluació mínima de 8 sobre 10 i correspondrà a treballs 
defensats durant el curs acadèmic 2021-2022.  
 
Després de l’avaluació individual i la puntuació a partir de la mitjana d’aquesta, s’ha determinat a partir 
de la decisió per majoria simple per tots i totes els i les membres del jurat que el treball amb el títol 
guanyador ha estat: “PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MERMA EN UNA 
MÁQUINA HOTMELT”. 

 
 
Vist tot l’exposat, i en virtut de les competències que em confereixen els Estatuts de la Fundació,  RESOLC: 
 

PRIMER.-  Adjudicar el premi dins la 1ª edició dels Premis CATEC – TCM al millor Treball de Fi de Grau amb 
perspectiva d’Economia Circular, en compliment de les seves bases: 

 
Projecte: “Proyecto para el seguimiento y control de merma en una máquina Hotmelt” 
Beneficiari: Àlex Pelegrín 
Dotació: Premi en metàl·lic de vuit cents euros (800€) 

 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
 
 
 
El director general 
Josep Lluís Checa López 
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