
  

 
 

 
 

1ª CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ 
TECNOCAMPUS CURS 2018-19 

 
Aquesta convocatòria es regeix sota la Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus 
aprovada per Resolució de la Presidència i Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme amb núm. RP25/2017 de 12 de juliol de 2017 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte de la present convocatòria és oferir la possibilitat que l’estudiantat de Tecnocampus 
desenvolupi tasques de col·laboració en diferents projectes puntuals impulsats per les diferents 
unitats i serveis de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme que, per les seves 
característiques i la seva durada, no impliquen l'ocupació d'un lloc de treball ni la seva 
substitució. 
 
 
2. NOMBRE I CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES 
 
Es convoca els estudiants a inscriure’s a una borsa/llista lligada a 2 beques diferents per 
col·laborar en els serveis i unitats de Tecnocampus d’acord amb les fitxes de les beques que es 
troben en l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 
Les activitats que ha de portar a terme la persona adjudicatària de la beca són les que es 
determinen en la fitxa de la beca, d’acord amb els criteris establerts a l’article 10 de la Normativa 
de les beques de col·laboració al Tecnocampus. 
 
Els becaris i becàries no poden exercir autoritat ni són responsables últims de les tasques en què 
col·laboren. En tot moment la seva activitat estarà dirigida o assessorada pel responsable de la 
beca que apareix a la fitxa de la beca. 
 
Els drets i les obligacions dels becaris i becàries són els previstos en l’article 11 de la Normativa 
de les beques de col·laboració al Tecnocampus amb les condicions específiques fixades a la fitxa 
de la beca corresponent que es publica a l’annex I d’aquesta convocatòria.  
 
Les beques s’extingeixen una vegada ha finalitzat el període o períodes per al/s qual/s s’han 
concedit, i en tot cas quan es doni algun dels supòsits previstos en l’article 9 de la normativa de 
les beques de col·laboració al Tecnocampus.  
 
En cap cas, el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes jurídicolaborals entre la persona 
beneficiària i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
 
3. REQUISITS DE SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS 
 
Poden sol·licitar i ser beneficiaris/àries d’aquestes beques els/les estudiants matriculats/des en 
el curs acadèmic 2018/19 de titulacions de grau o postgrau impartides pels Centres Universitaris 
TecnoCampus. 
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És requisit indispensable estar matriculat durant tot el curs acadèmic, així com el compliment 
dels deures del becari i dels requeriments específics que es puguin establir per a cada beca en 
concret. 
 
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds es presentaran electrònicament mitjançant formulari normalitzat, des del dia de 
la publicació de la convocatòria i fins el dia 18 de novembre de 2018 inclòs. 
 
L’estudiant/a podrà inscriure’s a més d’una beca. 
 
Caldrà en tots els casos adjuntar el CV en el que s’especifiquin clarament els mèrits, la formació 
i l’experiència en relació amb els aspectes que es valoren en cada beca i que apareixen recollits 
a la fitxa. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions de la convocatòria en la 
seva totalitat i l’autorització per part de l’estudiant/a per accedir al seu expedient acadèmic per 
tal de poder fer la valoració de la seva sol·licitud. 
 
5. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Els criteris de valoració i els marges de puntuació estan recollits a l’article 6 de la normativa de 
les beques de col·laboració al Tecnocampus.  
 
La Direcció General de Tecnocampus és l’òrgan responsable de la resolució de la convocatòria i 
d’adjudicació de les beques.  
 
Tal i com es recull a l’article 6 de la Normativa de les beques de col·laboració al Tecnocampus, 
es publicarà en primer terme una llista provisional dels candidats ordenats per ordre de més a 
menys puntuació per a cadascuna de les beques al web del Tecnocampus i a altres espais que 
es considerin adequats. A partir d’aquesta publicació els estudiants disposaran d’un termini de 
5 dies naturals per presentar-hi al·legacions amb l’exposició de motius i la documentació 
justificativa que creguin escaient. Transcorregut aquest període, i en cas de no rebre cap 
al·legació la llista provisional esdevindrà definitiva i s’emetrà la resolució corresponent. En cas 
de rebre al·legacions, es resoldran de manera motivada.  
 
La llista definitiva es publicarà al web del Tecnocampus i a altres espais que es considerin 
adequats. 
 
6. ACCEPTACIÓ DE LA BECA 
 
En el moment en que es necessiti una col·laboració en alguna de les beques objecte d’aquesta 
convocatòria, el responsable de la beca es posarà en contacte amb els/les candidats/es de la 
beca en qüestió, per estricte ordre de puntuació de més a menys recollit a la llista definitiva, per 
oferir-li la beca. Els candidats/es que acceptin la beca els dies i dates proposades hauran de 
signar el full d’acceptació de la beca al Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) dins el termini 
establert per Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus que li notificarà a l’efecte.  
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Mitjançant aquest full d’acceptació, l’estudiant/a adjudicatari/ària accepta la beca per escrit i 
autoritza a transferir el pagament de l’import de la beca a un compte bancari del qual en sigui 
titular ell mateix. 
 
Si l’estudiant no es presenta el dia i hora que ha estat citat per a la signatura del full d’acceptació 
de la beca adjudicada sense motiu justificat, la seva plaça serà ocupada per la primera persona 
sol·licitant disponible de la llista. 
 
7. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
És potestat de Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus rebre i tramitar la 
resolució de les incidències que es puguin produir en relació a les beques de col·laboració 
Tecnocampus 2018-19. 
 
El becari o becària podrà dirigir un escrit adreçat a Secretaria General i Recursos Humans de 
Tecnocampus o correu electrònic a (bequescol@tecnocampus.cat) en cas que consideri que es 
produeix qualsevol incidència durant la col·laboració. 
 
8. PAGAMENT 
 
El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord 
a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat informades pel responsable 
de la beca. 
 
La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que 
s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat social que 
determini la legislació vigent en el moment del pagament. 
 
En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de 
la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les beques de 
col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en 
aquest mateix article. 
 
9. SEGURETAT SOCIAL I BAIXA PER MALALTIA 
 
Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la 
Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que es regulen els 
termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que 
participin en programes de formació, en desenvolupament d’allò previst a la disposició 
addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de 
MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i donats de baixa 
automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot 
tramitar l’alta a MUFACE novament. 
 
Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real 
Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a presentar el comunicat 
mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de 
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presentar per correu electrònic a rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. 
Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals 
al PIE que els farà arribar a Recursos Humans de Tecnocampus. 
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ANNEX I :  
 
FITXES DESCRIPTIVES DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ EXTRAORDINÀRIES 2018-19 
 

Codi     Nom de la beca  Preu brut hora 

BCE 8 /2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Matins 4,5€ entre setmana i 5,5€ el cap de setmana i festius 
BCE 11 /2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Tardes 4,5€ entre setmana i 5,5€ el cap de setmana i festius 
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BCE8/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Matins  
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BCE8/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Matins  
NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Elisabet Cassà 

DATES I HORARI PREVIST 

Horari de 9h a 15h 

1er trimestre (1/12/2018, 2/12/2018, 6/12/2018,7/12/2018, 8/12/2018, 9/12/2018, 15/12/2018, 16/12/2018)  

2on trimestre (19/3/2019, 10/3/2019, 16/3/2019, 17/3/2019, 23/3/2018, 24/3/2018)  

3er trimestre (8/6/2019, 9/6/2019, 10/6/2019, 15/6/2019, 16/6/2019, 22/6/2019,23/6/2019, 24/6/2019) 

PREU HORA 

4,5 euros entre setmana i 5,5 euros el cap de setmana i festius 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a l'atenció als usuaris de la biblioteca i al manteniment del funcionament ordinari del servei en període d'exàmens. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Habilitats de comunicació oral.  

Habilitats de comunicació escrita.  

Habilitats digitals.  

Responsabilitat.  

Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090002
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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2018-19 
FITXA DE LA BECA 

BCE11/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Tardes  
 

IMPORTANT 

El pagament de les beques concedides es farà mensualment per transferència bancària i d’acord a les hores en que s’ha dut a terme la col·laboració i que han estat 
informades pel responsable de la beca. 

La retribució serà la que apareix a la fitxa de la beca que recull el preu brut hora sobre el que s’aplicarà la retenció del 2% de IRPF més la quota corresponent a la seguretat 
social que determini la legislació vigent en el moment del pagament. 

En cas de renúncia a la beca, el becari o becària ha d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca seguint el procediment establert a l’article 9 de la Normativa de les 
beques de col·laboració al Tecnocampus, i tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda descrita en aquest mateix article. 

Les persones adjudicatàries que acceptin la beca seran donades d’alta al Regim General de la Seguretat Social d’acord amb Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel que 
es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de las persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
d’allò previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que les persones que siguin beneficiàries de MUFACE en el moment d’acceptar la beca seran adscrits a la seguretat social i 
donats de baixa automàticament a MUFACE. Un cop finalitzat el període de col·laboració el becari o becària pot tramitar l’alta a MUFACE novament. 

Aquells becaris que causin baixa per incapacitat temporal (malaltia) estan obligats segons el Real Decret  625/2014 de 18 de juliol i l’Ordre ESS/118772015 de 15 de juny a 
presentar el comunicat mèdic a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus. El comunicat mèdic s’haurà de presentar per correu electrònic a 
rrhh@tecnocampus.cat en el termini de 24 hores. Posteriorment, i en el termini de 3 dies des de la seva expedició s’hauran de lliurar els originals al PIE que els farà arribar a 
Recursos Humans de Tecnocampus. 

CODI DE REFERÈNCIA DE LA BECA 

BCE11/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Tardes  
NOM DEL RESPONSABLE DE LA BECA 

Elisabet Cassà 

DATES I HORARI PREVIST 

Horari de 15h a 21h 

1er trimestre (1/12/2018, 2/12/2018, 6/12/2018,7/12/2018, 8/12/2018, 9/12/2018, 15/12/2018, 16/12/2018)  

2on trimestre (19/3/2019, 10/3/2019, 16/3/2019, 17/3/2019, 23/3/2018, 24/3/2018)  

3er trimestre (8/6/2019, 9/6/2019, 10/6/2019, 15/6/2019, 16/6/2019, 22/6/2019,23/6/2019, 24/6/2019) 

PREU HORA 

4,5 euros entre setmana i 5,5 euros el cap de setmana i festius 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR         

Donar suport a l'atenció als usuaris de la biblioteca i al manteniment del funcionament ordinari del servei en període d'exàmens. 

COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS QUE ES VALORARAN        

Habilitats de comunicació oral.  

Habilitats de comunicació escrita.  

Habilitats digitals.  

Responsabilitat.  

Treball en equip. 

PROJECTE COMPTABLE        

SSC090002
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