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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 2020/21 
 

 
 

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 2019/20 s’hagin matriculat per primera 
vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs (60 ECTS) 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. Incompatibilitats 
 

Aquestes  beques  són  compatibles  amb  les  beques oficials concedides per la Generalitat de 
Catalunya, el Ministeri d’Educació o qualsevol altra beca concedida per altres organismes o entitats. 
 
L’ESCSET podrà  suspendre  o  interrompre la  concessió  de  la  beca  en  cas  que  els receptors 
no acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria. 
 

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

 Expedient acadèmic dels estudis cursats a l’ESCSET. 

 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”. 

 
 

5. 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 ponderarà 
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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. 
 
 

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

AQUAHOTEL 2 Beques de 1.000 € cadascuna 

 
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 (60 ECTS). 
 

7. Terminis 
 

Les sol·licituds de beca es podran presentar fins al 27 de novembre de 2020. 
 

8. Resolució 
 

Les beques es resoldran dins la primera quinzena del mes de desembre de 2020 (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 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.  
 

9. 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 de l'ESCSET 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.  
 

10. Protecció de dades personals 
  
En compliment amb la normativa vigent, es podran tractar les dades personals facilitades per a la 

realització de les activitats objecte de la present convocatòria de beques en els termes que es 

determini. Aquestes dades seran cedides a tercers per al compliment de les finalitats directament 

relacionades.  
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Així mateix, la institució, es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 

a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la convocatòria de beques i a 

establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la 

seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord 

amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat que continguin dades personals, en el 

nivell que li correspongui. 

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 
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SOL·LICITUD BECA  

UNIVERSITAT EMPRESA 

CURS 2020/21 

 

DADES PERSONALS DEL/DE LA SOL·LICITANT  

 
 
NIF/NIE:        

 
Cognoms:             

 
Nom:  
 
Telèfon  
mòbil:                

 
      

 
 
      
Telèfon fix:  
 

Adreça:        

      
 
      

 
Codi Postal:  

 
      

 
Població:               

 
Adreça electrònica:  

 
      

 

  
 

 

Estudi que realitza:  
 

      
 

 

   

DADES BANCÀRIES (L’estudiant ha de ser titular o cotitular del compte) 

 
 
Codi banc:                    Codi oficina:                 Dígits de control:                 Núm. Compte:       

 

El/la sol·licitant autoritza al TCM a la consulta del seu expedient acadèmic per tal de poder procedir a la seva 

baremació i declara que són certes totes les dades que fa constar en aquesta sol·licitud, que coneix i accepta 

la normativa que regeix la concessió de l’ajut.  

D'acord amb la normativa vigent en protecció de dades, li sol·licitem el seu consentiment per què les dades 
consignades en aquest full de sol·licitud siguin incloses en el fitxer automatitzat “Beques i premis” del qual 
n’és titular la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, 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 amb la finalitat de 
valorar la sol·licitud de beca. Per aquest motiu, li agrairem que, si està d'acord amb el tractament que es 
realitzarà de les seves dades personals, ens ho faci marcant amb una creu la següent autorització: 
 

 Autoritzo a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TCM”), amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, 

Torre TCM 1, 08302 Mataró a tractar les meves dades personals per a la finalitat indicada en aquest 

document. 

Aquestes dades podran ser cedides als representants de l’empresa Aquatel Touristic Service, S.L. que 

participa en el tribunal de selecció per tal de poder valorar les sol·licituds presentades. 

Núm. Sol·licitud:  
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L'informem que en qualsevol moment podrà 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 rgdp@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la 

Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 Edifici 

Universitari, 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. 

     ,       de       de 2020                          Signatura de la persona sol·licitant:      

 

 

 

 
OBSERVACIONS: 

 
      
 
 
 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT 

 
   Expedient acadèmic dels estudis cursats a l’ESCSET 

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

 

   Certificat acreditatiu nivell d’idiomes 

   Altres:  
 
 
 

http://www.apdcat@gencat.cat

