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BEQUES UNIVERSITAT-EMPRESA 
Ajuts al finançament de la matrícula del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i 

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, curs 2021/22 
 
Exp. nº: 121/2021 

1. Presentació dels objectius 
 
Amb la finalitat de contribuir a la formació de bons professionals, l’empresa AQUAHOTEL concedeix 
beques d’estudi als estudiants amb millor expedient acadèmic i amb una alta motivació dels 
estudis del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la 
Innovació impartits per l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa – TecnoCampus (ESCSET). 
 

2. Requisits per poder sol·licitar les beques Universitat Empresa 
 
Poden accedir a aquests ajuts els estudiants que el curs 2020/21 s’hagin matriculat per primera 
vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs (96 ECTS, incloses assignatures anàlogues) en el 
doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i hagin 
superat totes les assignatures d’aquest primer curs abans del període de recuperacions. 
Excepcionalment i per motius acadèmics degudament justificats, hi podran accedir els estudiants 
matriculats de menys crèdits. 
 

3. Documentació a presentar 
 
Juntament amb la sol·licitud de la beca, l’estudiant haurà de presentar: 
 

 Memòria justificativa de l’elecció dels estudis i de la seva orientació i motivació 
professional. 

 Certificat acreditatiu del nivell de coneixement d’idiomes. 
 
La presentació serà via telemàtica, mitjançant la plataforma e-Secretaria, en el tràmit “GRAUS: 
Beques Universitat-Empresa”. 
 

4. Criteris de selecció dels beneficiaris/àries 
 
Les beques s’assignaran per ordre als estudiants amb millor puntuació.  
La valoració dels candidats resultarà de: 

a) La consideració de la nota mitjana de les qualificacions de primer curs, que es pondera 
a. amb un 60% . 

b) La valoració d’una memòria justificativa de l’elecció d’estudis que comptarà un 20%. 
c) El coneixement d’idiomes -la valoració del qual podrà incloure una entrevista- que es 

ponderarà amb el 20% restant. 
 

5. Dotacions de les beques i abonament als beneficiaris/àries 
 

AQUAHOTEL 2 Beques de 1.000 € cadascuna 
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L’abonament de l’import de la beca es farà mitjançant transferència bancària en el núm. de compte 
indicat per l’estudiant en la seva sol·licitud. La beca s’atorgarà sempre i quan l’estudiant es matriculi 
de la totalitat dels crèdits de 2n curs (100 ECTS, incloses assignatures anàlogues). 
 

6. Terminis 
 
Les sol·licituds de beca es podran presentar fins al 29 de novembre de 2021. 
 

7. Resolució 
 
Les beques es resoldran dins la primera quinzena del mes de desembre de 2021 (quan es disposi 
del rendiment acadèmic del curs). 
 
Una comissió interna formada per tres membres de la Junta de Direcció i un membre del personal 
de suport de l’ESCSET, el qual actuarà de secretari/ària, farà una avaluació de la documentació 
presentada, puntuarà cada sol·licitud segons els barems establerts en el punt 4 i emetrà a les 
empreses adjudicatàries una proposta de resolució. 
 
La comissió elevarà les seves valoracions a l’òrgan resolutiu que serà la Direcció General.  
 
Tanmateix es podrà declarar deserta la convocatòria, si cap de les persones sol·licitants reuneix els 
requisits exigits. En aquest cas, l’import de la beca se sumarà al del pròxim curs incrementant, 
si escau, el nombre de beneficiaris/àries. 
 
La resolució de la convocatòria es farà pública en el web del centre i personalment a l’estudiant 
a través de l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat amb aquesta finalitat. 
 

8. Reclamacions 
 
Contra la resolució de concessió o denegació, les persones interessades podran interposar 
reclamació fins a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web i durant 4 dies 
hàbils consecutius. 
 
La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi 
sigui previst, serà resolt per la comissió avaluadora. 
 

9. Revocació 
 
Tecnocampus podrà suspendre o interrompre la concessió de la beca en cas que els receptors no 
acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria. 

10. Incompatibilitats 
 
Les beques previstes en aquestes bases reguladores no són compatibles amb qualsevol altra 
subvenció obtinguda pel beneficiari per a la mateixa finalitat que, de forma conjunta, superi el cost 
dels estudis que motiven la concessió dels presents ajuts. 
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11. Protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de 
Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 
i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; 
rgpd@tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals 
proporcionades en aquest formulari informa:  
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de l’objecte de la present 
convocatòria de beques en els termes que es determini.  
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment 
que atorga l’interessat mitjançant la signatura del formulari de sol·licitud de la beca, en virtut de 
l’article 6.1.a) del RGPD.  
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat 
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.  
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades 
amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació 
legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 
Drets: L’estudiant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació 
de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia 
del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça 
electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. 
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Podeu obtenir més 
informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent: 
www.tecnocampus.cat.  
 

La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquestes bases. 
 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
Punt d’Informació de l’Estudiant - PIE  

TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) - Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05 
 
 

  


