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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE BEQUES INTERNACIONALS ON THE MOVE 

SABADELL CONSUMER FINANCE S.A.U -TECNOCAMPUS, CURS 2020-21 
 
 
 
 
Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és sufragar parcialment les despeses dels estudiants 
beneficiaris de places d’intercanvi i mobilitat internacional del curs 2020-21 durant la seva 
estada en universitats amb les quals el Tecnocampus tingui signats convenis bilaterals fora de 
l’abast del programa Erasmus+. 
 
 
1. Dotació de la beca i abonament al beneficiari 
 
Es podran atorgar fins a 20 ajuts de 1.000 EUR per estudiant, entenent-se com a un ajut de 
viatge.  
 
La dotació d’aquestes beques  és aportada a parts iguals entre Sabadell Consumer Finance S.A.U 
i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
El pagament de l’ajut als estudiants es farà per transferència bancària a la persona beneficiària, 
al compte bancari facilitat, en dos terminis: 
 

- El 70% de l’import es farà efectiu quan el Tecnocampus rebi el certificat d’incorporació 
a la universitat de destinació. 

- El 30% restant es farà efectiu quan el Tecnocampus  rebi el certificat d’estada emès per 
la universitat d’acollida. 

 
La no realització de l’estada en les condicions previstes comportarà per part de l’estudiant la 
devolució de l’import de l’ajut a Tecnocampus, excepte en els casos de força major.  
 
Aquesta beca és incompatible amb altres Beques nacionals i internacionals atorgades per una 
entitat financera que tinguin el mateix objecte.  
 
 
2. Beneficiaris i Requisits 
 
Poden sol·licitar aquestes beques els estudiants matriculats  al Tecnocampus en qualsevol dels 
seus graus i que compleixin els següents requisits: 
 

a. Ser seleccionat per a una plaça en la convocatòria de programes d’intercanvi i mobilitat 
del Tecnocampus per al curs 2020-21. 

b. Ser estudiant del Tecnocampus en qualsevol de les seves titulacions de grau. 
c. Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per 

assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de 
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cada programa i la plaça en qüestió. Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb 
la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)  

d. No ser beneficiari d’una altra beca de mobilitat internacional atorgada per una entitat 
financera.  

 
 

3. Sol·licitud 
 
El termini per sol·licitar aquests ajuts coincideix amb les dates de la convocatòria general de 
mobilitat internacional recollida a les Bases de la Convocatòria d’Intercanvis Internacionals 
d’Estudiants Tecnocampus 2020-21. 
 
Al sol·licitar una plaça de mobilitat internacional que respongui als criteris d’elegibilitat  
d’aquesta convocatòria s’entén que els candidats també sol·liciten la beca On the Move de 
Sabadell Consumer. Tanmateix l’atorgament de la plaça no implica automàticament la concessió 
de l’ajut, que respondrà als criteris de selecció aplicables.    
 
4. Criteris de selecció  
 
Les 20 beques s’atorgaran als 20 estudiants beneficiaris de places d’intercanvi internacional amb 
estades fora del programa Erasmus +  que tinguin les 20 millors notes mitjanes de l’expedient 
acadèmic i que compleixin els requisits indicats en el punt 2 de les presents bases. 
 
5. Resolució  
La Comissió de Relacions Internacionals de Tecnocampus, integrada pels coordinadors de 
mobilitat de cada Escola i un membre del Servei de Relacions Internacionals, emetrà informe 
d’atorgament de les beques als estudiants que compleixen aquests requisits, que seran resoltes 
per la Direcció General.  
 
El llistat d’estudiants beneficiaris serà publicat a la web de Tecnocampus abans de l’1 de juliol. 
La resolució inclourà, si escau, una llista d’espera ordenada d’aquells candidats que, tot i complir 
els requisits de la convocatòria, n’hagin quedat exclosos per haver superat el nombre de beques 
ofertades, podent ser les beques reassignades en cas de renúncia,  per estricte ordre de llista. 
 
6. Obligacions dels beneficiaris 
 

- Realitzar l’estada i acreditar l’aprofitament acadèmic a la universitat de destinació. 
- Participar en les sessions d’acollida i orientació dels estudiants internacionals del 

Tecnocampus. 
- Actuar com a ambaixadors del Tecnocampus a la universitat de destinació. 

 
 
7. Reclamacions 
 
Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats  podran interposar al·legacions i 
presentar els documents o justificació que estimin convenients, en el termini de 15 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, al registre dels Centres Universitaris del 
Tecnocampus. 
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La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que 
no hi sigui previst serà resolt per la Direcció General.  
 
 
8. Protecció de dades personals  
 

D'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 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 i per el qual es deroga la Directiva 
95/46/CE,  

La participació en la present convocatòria de beques comporta que el sol·licitant atorga el seu 
consentiment per què les seves dades personals  siguin incloses en un fitxer automatitzat del 
qual n’és titular la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TCM”), amb domicili a Av. 
Ernest Lluch 32, edifici TCM 1, 08302 Mataró (Barcelona), l’activitat de la qual és la gestió i 
desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria, per tal de 
que les seves dades puguin ser utilitzades per a l’adjudicació de les presents beques. 

La participació en la present convocatòria de beques comporta que el sol·licitant està d'acord 
amb el tractament que es realitzarà de les seves dades personals. 

Tanmateix, s’informa que en qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, supressió i oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la 
referència "Protecció de Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional 
d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, 
una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la següent adreça electrònica 
rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la Secretaria de 
la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32, edifici TCM1 , 08302 
Mataró). 

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 

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

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 

 
Servei de Relacions Internacionals  

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

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

 
Mataró, Maig de 2020  

http://www.apdcat@gencat.cat

