BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES FECUNMED-TECNOCAMPUS
A ESTUDIANTS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS I MÀSTERS I POSTGRAUS TÍTOL PROPI IMPARTITS PER
L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS
CURS 2021-2022

1. Objecte
Aquestes bases tenen com a objecte promoure la incorporació d’estudiants de màster i postgrau a
l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (d'ara en endavant ESCST), amb l’adjudicació de
beques a la matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva. Les beques adjudicades
seran destinades al finançament de la matrícula dels estudis de Màster universitari, Màster (títol propi) o
Postgrau (títol propi) de l’ESCST.
2. Requisits de les persones sol·licitants
Podran optar a sol·licitar aquestes beques les persones que compleixin amb els següents requisits:
a) Matricular-se per primera vegada de la totalitat dels crèdits en algun dels Màsters Universitaris o en
algun dels Màsters i Postgraus títol propi oferts per l’ESCST en el curs 2021/22.
b) Haver abonat, com a mínim, el 50% de l’import total del Màster universitari o Màster o Postgrau títol
propi en el moment de presentar la sol·licitud.
c) Estudiants de Màster universitari a temps parcial: realitzar els seus estudis de màster en dos cursos
acadèmics consecutius (2021/22 i 2022/23).
3. Dotació econòmica de les beques i abonament les persones beneficiàries
Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 2.750€ repartits en 4 beques:
•
•

3 beques de 750€ per a estudiants en Màster Universitari de l’ESCST
1 beca de 500€ per a estudiants dels Màsters i Postgraus títol propi de l´ESCST.

Les beques s’adjudicaran als i les estudiants que obtinguin millor valoració d’acord als criteris establerts
en les presents bases.
Atès que les beques són un ajut al pagament de la matrícula, el seu efectiu atorgament està condicionat
a la formalització i pagament de la mateixa. Una vegada atorgada la beca, aquesta serà abonada al compte
bancari que hagi facilitat l’estudiant.
En cas de beca atorgada per a la matrícula d’estudis de màster universitari a temps parcial, el beneficiari
rebrà l’import de la beca dividit en dos terminis, un per a cada matrícula que realitzi i de quantitat
proporcional al nombre de crèdits matriculats respecte del total.
Les beques atorgades a la resta d’estudis de màster i postgrau de l’ESCST es pagaran en un únic termini.
L’ajut es concedirà com a descompte directe de l'import de la matrícula, sempre i quan en el moment de
la sol·licitud l’estudiant hagi abonat ja el 50% del import total de la seva matrícula.
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4. Presentació de sol·licituds i terminis
4.1. Les sol·licituds de les beques, juntament amb la documentació indicada al punt 4.3., s’hauran de
presentar a través de l´e-Secretaria, a:
−
−

tràmit “MÀSTERS UNIV.: Beques Fecunmed ESCST” (Màsters universitaris) o
tràmit “MÀST/POST. TÍTOL PROPI: Beques Fecunmed ESCST” (Màsters i Postgraus títol propi).

4.2. El termini de presentació de sol·licituds i documentació és del 7 de gener al 21 de febrer de 2022.
Podrà establir-se un termini extraordinari de presentació de sol·licituds amb la publicació prèvia a la web
del TecnoCampus de la corresponent resolució del Director General.
4.3. Documentació a presentar junt amb la sol·licitud de beca:
−
−
−

certificat de vida laboral
document acreditatiu en cas d’experiència professional assistencial dins algun dels centres
conveniats amb l’ESCST
expedient acadèmic dels estudis anteriors.

A la vista de la documentació remesa per l’estudiant, la Comissió de Valoració podrà demanar altres
documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació.
4.4. En cas que existeixin sol·licituds que no reuneixin els requisits establerts en aquestes bases, Gestió
Acadèmica publicarà al web un llistat de requeriments a esmenar. Les persones interessades disposaran
de cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data publicació del llistat, per esmenar el defecte o
adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició.
5. Procediment de concessió
5.1. El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva.
5.2. La Comissió de Valoració és l’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes beques, el
qual verificarà els requisits i valorarà els mèrits dels sol·licitants d’acord amb els criteris establerts en el
punt 6 de les presents bases. Està constituïda per:
a) Màsters Universitaris
− Responsable formació permanent ESCST
− Director/a del màster
− Cap de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la comissió
b) Màsters i Postgraus títols propis
− Responsable formació permanent ESCST
− Coordinadors/es postgraus
− Cap de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la comissió
5.2. La Comissió de Valoració es reunirà el dia 8 de març de 2022.
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5.3. Finalitzada la reunió de la Comissió de Valoració, la secretaria elevarà l’acta al director general de
Tecnocampus, qui resoldrà l’adjudicació.
5.4. La resolució de concessió o denegació de les beques serà notificada abans del dia 22 de març de 2022
i serà publicada a la web del TecnoCampus. Addicionalment a l’esmentada publicació podran ser
informats directament els sol·licitants de la beca.
5.5. La convocatòria podrà ser declarada deserta si cap de les persones sol·licitants reuneix els requisits
exigits o bé quan s’estimi que les sol·licituds presentades no acrediten suficientment els criteris de
valoració establerts.
5.6. El Director General de TecnoCampus podrà dictar les normes complementàries que siguin
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat d’interpretació de
les presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta normativa.
6. Criteris de valoració
El criteris per valorar les candidatures són els següents:
-

Ex-alumnes del TecnoCampus: 5 punts
Nota d’expedient acadèmic del Grau: 2,5 punts
Treballar en un centre conveniat amb l’ESCST: 1 punt
Experiència professional: màxim 1,5 punts:
- Entre 1 i 3 anys: 0,5 punts
- Entre 4 i 6 anys: 1 punt
- Més de 6 anys: 1,5 punts

7. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes beques:
a)
b)
c)
d)
e)

Mantenir un bon nivell de qualificacions.
No abandonar els estudis un cop iniciats.
Matricular-se en cursos consecutius quan el màster universitari s’ofereixi a temps parcial.
Fer menció expressa d’aquesta beca en qualsevol treball que es derivi del màster/postgrau.
Autoritzar la publicitat del seu nom i imatge en els mitjans de comunicació vinculat a l’atorgament
de la beca.

Les persones beneficiàries hauran de retornar l’import de la beca en cas que no compleixin una o més
d’una d’aquestes obligacions.
8. Revisió i/o revocació
És causa de revisió i/o de revocació de les beques el no compliment de les obligacions establertes en el
punt 7 d’aquestes bases.

9. Incompatibilitat i concurrència
Les beques previstes en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció obtinguda pel
beneficiari per a la mateixa finalitat, quan de forma conjunta superin el cost dels estudis que motiven la
concessió dels presents ajuts.
10. Reclamacions
Contra la resolució de concessió o denegació, les persones interessades podran interposar reclamació en
un termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web del
TecnoCampus.
La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui
previst serà resolt per la Comissió de Valoració.
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 document informa:
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la
present convocatòria de beques en els termes que es determini, així com per gestionar les autoritzacions
pels drets d’imatge.
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una
missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD. Pel que fa les autoritzacions
d’imatge, el consentiment exprés 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.
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'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.

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A:
PIE-Punt d’Informació a l’Estudiant
TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari)Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05

