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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL∙LABORACIÓ AL TECNOCAMPUS   
 

L’objecte d’aquesta convocatòria de beques és fomentar, mitjançant un sistema de pràctiques 
extracurriculars, la participació temporal d’estudiants en treballs i tasques de col∙laboració en 
les  diferents  àrees  d’activitat,  per  tal  de  donar  suport  a  la  docència,  a  la  transferència  de 
coneixement i en general,  als diferents serveis i projectes de la Fundació TecnoCampus.  
 
Les beques responen a tasques de col∙laboració i suport a projectes, departaments o serveis de 
la Fundació TecnoCampus que, per  les  seves característiques  i  la  seva durada, no  impliquen 
l'ocupació d'un  lloc de  treball ni  la  seva  substitució.  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  personal  del  servei  on  estigui  adscrit  el  becari  o 
becària. 
 
1. Convocatòria, nombre i característiques de les places. 
Es publicarà una  única convocatòria ordinària en el curs acadèmic de beques de col∙laboració 
destinades als estudiants del TecnoCampus. 
 
Excepcionalment es contempla  la possibilitat de convocatòries extraordinàries durant el curs 
per  a  necessitats  especials,  suficientment  motivades,  que  podran  ser  proposades  per  la 
direcció del Centre universitari o àrea d’activitat corresponent i aprovades pel director general. 
 
Igualment de manera excepcional es podrà ampliar el període de durada d’una beca, sempre i 
quan  estigui  suficientment motivada  i  sigui  aprovada  pel  director  general.  Tota  ampliació  
haurà de ser expressament acceptada per l’estudiant adjudicatari. 
 
2. Beneficiaris. 
Poden sol∙licitar aquestes beques els estudiants matriculats en el curs acadèmic de titulacions 
grau o postgrau impartits pels Centres Universitaris TecnoCampus. 
 
3. Requisits. 
És requisit indispensable estar matriculat durant el període en què estigui en vigor la beca de 
col∙laboració, així com el compliment dels deures del becari i dels requeriments específics que 
es puguin establir per a cada beca en concret. 
 
4. Drets i deures.  
Els becaris adjudicataris tenen els següents drets i deures:  
 
Drets 
- A rebre una contraprestació econòmica. 
- A rebre informació sobre la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. 
- A  poder  complir  amb  l'activitat  acadèmica,  formativa  i  de  representació  i  participació, 

prèvia comunicació amb antelació suficient al seu tutor del servei/unitat. [En els supòsits 
que el tutor ho consideri necessari, el temps esmerçat en el permís haurà de ser recuperat 
per l'estudiant becat].  

- A  disposar  dels  recursos  necessaris  per  a  l'accés  dels  estudiants  amb  discapacitat  a  la 
tutela, a  la  informació, a  l'avaluació  i al propi desenvolupament de  la beca amb aquelles 
activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat. 

- A gaudir del períodes complets de vacances de Nadal  i Setmana Santa, dels dies festius  i 
dels dies no  lectius  fixats al calendari acadèmic dels centres universitaris, exceptuant als 
departaments que per les necessitats del servei ho requereixin. 



En el cas dels becaris de dissabtes i diumenges, aquests dies no es consideraran festius.  
- A absentar‐se del  lloc on desenvolupin  la beca el  temps que sigui  indispensable, sempre 

que es  faci necessari per poder assistir a exàmens o de  la seva participació en  l’activitat 
dels òrgans de govern  i de representació dels centres universitaris, així com per raons de 
salut o per qualsevol altres supòsits que siguin motivats favorablement pel seu tutor/a.  
En tot cas, els estudiants hauran de comunicar les absències referides al responsable de la 
beca amb antelació  suficient  i hauran de presentar els  justificants  corresponents. En els 
supòsits que el responsable ho consideri necessari, el temps esmerçat en el permís haurà 
de ser recuperat per l’estudiant. 

 
Deures 
- Realitzar  les tasques  i treballs que els encomanin els seus responsables, dins els horaris  i 

terminis que s'hi hagin concretat. 
- Seguir durant  l'any  acadèmic  l'ensenyament  al qual estigui matriculat  i  complir  amb  els 

deures propis dels estudis que estigui cursant. En el cas que un becari anul∙li  la matrícula 
dels estudis pels quals ha obtingut l'ajut, aquest li serà retirat. 

- Mantenir  la  total confidencialitat en  relació a  la  informació  i documentació que obtingui 
com  a  conseqüència  de  la  realització  de  la  beca.  L’única  utilització  de  la  informació 
obtinguda  en  l’esmentada  permanència,  serà  la  derivada  del  requeriment    pel  qual  ha 
estat  becat,  convenientment  tutelat  pel  seu  responsable.  Així  mateix  l’estudiant  es 
compromet a no divulgar  la  informació  vinculada a  les  seves  tasques  sense autorització 
expressa del TCM. 

- Per  a  sol∙licitar  permisos  i  qualsevol  altre  gestió  relacionada  amb  la  prestació  de  la 
col∙laboració, el becari dependrà del responsable de la beca de col∙laboració. 

 
L’estudiant adjudicatari ha d’acceptar la beca per escrit i autoritzar a transferir el pagament de 
l’import de la beca a un compte bancari del qual en sigui titular ell mateix. 
 
5. Dotació. 
La  dotació  econòmica  s’abonarà mensualment  i  serà  determinada  per  la  dedicació  d'hores 
setmanals, segons el següents paràmetres: 
 

Retribució general. El preu general s’estableix en 4,50€/h 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Altres condicions. Es podran aplicar altres retribucions diferents a la general en els següents 
supòsits: 

Hores 
setmanals 

€/ mes 

30  540€

25  450€

20  360€

15  270€

10  180€

8  144€

5  90€

3  54€

  €/ hora 

Beques que impliquen activitat en cap de setmana   5,50€ 

Activitats puntuals relacionades amb promoció (Saló de l’ensenyament, fires... ) 
Diferents actes relacionats amb l’activitat universitària (Actes de Graduació...)  6,00€

Beques relacionades amb projectes de transferència  7,00€

Convenis de transferència amb pressupost especial  9,00€
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A  la dotació de  la beca se  li practicarà el percentatge de retenció per  IRPF que correspongui, 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
6. Presentació de sol∙licituds. 
Les  sol∙licituds,  juntament  amb  la  documentació  requerida,  es  presentaran  al  Punt 
d’Informació de l’Estudiant del Tecnocampus (Av. Ernest Lluch, 32, edifici universitari). 
S’assegurarà una amplia difusió de  les convocatòries de beques,  les quals seran publicades a 
l’apartat de Beques i ajuts del  web del TCM. 
 
En el moment de presentar la documentació, l’estudiant podrà sol∙licitar més d’una beca dins 
una  única instància, ja siguin del mateix departament o de diferents, ordenades segons el seu 
grau d’interès. 
 
7. Comissió de Selecció.  
La selecció dels aspirants la durà a terme una comissió formada per:  

- Responsable acadèmic del servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a president/a. 
- Els directors dels centres universitaris o persones en qui deleguin.  
- Els Caps dels departaments/projectes o persones en qui deleguin/ o bé quatre  caps 

dels  serveis  i  unitats  amb  més  oferta  de  beques  o  persona  en  qui  deleguin  en 
representació de la resta de serveis. 

- La  cap  del  Servei  de  Gestió  Acadèmica,  que  actuarà  de  secretària  de  la  Comissió 
Avaluadora. 

 
8. Criteris de selecció. 
 Per a la valoració dels candidats es tindran en compte els següents criteris: 

- Les aptituds del becari en relació al perfil de la beca. (fins a 3,5 punts). 
- La nota mitjana de l’expedient acadèmic: (fins a 3,5 punts). 
- Aspectes  econòmics  al∙legats  pels  estudiants,  com  poden  ser  el  nivell  de  renda 

familiar, pertinença a  família nombrosa, entre altres.(de 0 a 2 punts) 
- Altres  a  consideració  de  la  Comissió  de  Selecció  segons  convocatòria  (de  0  a  2 

punts). 
 
9. Resolució i adjudicació.  
La Comissió de Selecció  elaborarà una proposta d’adjudicació que elevarà al Director General 
qui resoldrà l’adjudicació.  
 
Les beques s’adjudicaran als estudiants millors classificats per estricte ordre de puntuació fins 
que  s’esgotin  totes  les  beques.  Si  fos  el  cas,  els  estudiants  restants  amb mèrits  suficients, 
restaran  com a suplents en llista d’espera per cobrir aquelles vacants que puguin sorgir durant 
el curs acadèmic o que, per raons organitzatives, no hagin estat contemplades a l’inici de curs.. 
En el cas que s’esgoti  la  llista d’espera dels estudiants aptes de  la convocatòria sense cobrir 
una beca, s’iniciarà un nou procés per cobrir la plaça vacant.  
 
La  Comissió  de  Selecció  no  està  obligada  a  atorgar  totes  les  beques  convocades,  i  poden 
quedar desertes si no s’aprecien els mèrits suficients dels candidats. 
 
La resolució es publicarà al web del TCM i a altres espais que es considerin adequats.  
 
Els estudiants disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per presentar‐hi al∙legacions a partir de 
la  data  de  publicació  amb  l’exposició  de motius  i  la  documentació  justificativa  que  creguin 
escaient, passats els quals, si no hi hagués cap reclamació.  

 
En tots els casos, l’adjudicació serà notificada al becari, qui haurà d’acceptar‐la per escrit.  



 
S’establirà un període de prova de 15 dies abans no es faci efectiu l’atorgament definitiu de la 
beca.  En  cas  que  no  es  superi  aquest  període  de  prova,  l’estudiant  becari  percebrà  la  part 
proporcional de l'import i es procedirà a cobrir la vacant amb el següent candidat en llista. 
 
10. Vacants i reassignació de beques.  
Sempre  que,  pel  motiu  que  sigui,  esdevingui  un  lloc  vacant  en  una  beca,  per  a  la  seva 
assignació, es  consultarà  la disponibilitat dels  candidats de  la  llista d’espera específica de  la 
beca, seguint l’ estricte ordre de puntuació. Si aquesta fos inexistent o la resta de candidats no 
l’acceptessin, es  reobrirà un nou  termini de 5 dies per  sol∙licitar‐la, passat aquest  termini  la 
comissió resoldrà atenent els criteris de selecció d’aquesta convocatòria. 
 
11. Convocatòria extraordinària de beca.  
Si durant el curs  fos convocada excepcionalment alguna una beca, aquesta es  regirà per  les 
presents bases,  independentment de  la  seva durada,  i podrà  ser oferta als estudiants de  la 
llista d’espera, seguint l’ordre de puntuació o bé iniciar una nova publicació d’oferta.  
 
En cas que l’estudiant en llista d’espera s’adeqüi el perfil es procedirà a una adjudicació directa  
Quan cap dels perfils de  la  llista d’espera s’adeqüi a  les noves sol∙licituds de beques sorgides 
durant el curs s’anunciarà la vacant en els campus virtuals dels estudiants perquè en  el termini  
d’una setmana presentin la sol∙licitud.  
 
En  casos  excepcionals  pels  quals  es  requereixin  perfils  molt  específics,  es  podrà  procedir 
realitzar una adjudicació directa. A  tal efecte, el  responsable de  la beca emetrà un  informe 
amb el vistiplau del Director General del TCM 
 
12. Informe final.  
En finalitzar la beca, el tutor de l’estudiant emetrà un informe amb la seva valoració.  
Aquells estudiants en pràctiques que hagin obtingut una qualificació de NO APTE no podran 
presentar‐se a la convocatòria del curs següent. 
Així mateix, en finalitzar la beca l’estudiant  emetrà la seva valoració mitjançant una enquesta. 
 
13. Extinció, revocació i renúncia.  
L'adjudicació  d'una  beca  de  col∙laboració  podrà  ser  revocada  en  qualsevol  moment,  pels 
motius següents: 
 
- Per ocultació o falsejament de dades en la sol∙licitud del becari. 
- Per anul∙lació de la matrícula o finalització d’estudis. 
- Per davallada significant en el rendiment acadèmic. 
- Per incompliment manifest de les obligacions, previ informe del tutor. 
- Per beneficiar amb la seva actuació com a becari un company seu, infringint  la normativa 

del servei al qual presti servei, suposarà que se li pot retirar la condició de becari. 
 
Els  estudiants  que  no  es  presentin  el  dia  que  siguin  convocats  pel  responsable  de  la  beca 
adjudicada, perdran la beca. 
 
En  cas de  renúncia per part de  l’estudiant a una beca de  col∙laboració, aquest ho haurà de 
comunicar per escrit al Punt d’Informació de l’Estudiant, amb una antelació mínima de quinze 
dies naturals  i només  tindria dret a  la percepció de  la quantitat deguda pels dies en que ha 
prestat la col∙laboració fins a la data de la renúncia. 
 
 
14. Protecció de dades personals.  
Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial, per  la finalitat per a  la 
qual són recollides,  i s'adoptaran  las mesures necessàries per evitar  la seva alteració, pèrdua, 
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tractament o accés no autoritzat, d'acord amb  la normativa aplicable  i  la Llei Orgànica 15/99 
del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els aspirants, per la mera concurrència en 
aquest procés selectiu: 
 
1.  autoritzen  expressament  el  tractament  de  les  dades  personals  demanades  a  través 
d’aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin, les 
quals s’incorporaran a un fitxer propietat del TCM. 

 
2. donen el  consentiment a  la publicació de determinades dades personals  (nom,  cognoms, 
DNI) en els anuncis que es puguin  inserir en el DOGC, BOP, tauler d’anuncis de  la corporació, 
incloent Internet. 

 
3.  autoritzen  expressament,  en  els  termes  previstos  per  la  llei,  a  cedir  les  seves  dades 
personals consignades en aquest document i d’altres complementaries, amb la finalitat de fer‐
ne el tractament corresponent i trametre la informació necessària per justificar l’execució de la 
subvenció atorgada a d’altres Administracions Públiques i tercers obligats. 
 
4. accepten expressament, via  correu postal o electrònic,  rebre  informació al Tecnocampus, 
relativa a les funcions que li son pròpies. 
 
Els  aspirants  podran  exercir  els  seus  drets  d’accés,  rectificació,  cancel∙lació,  en  els  termes 
establerts  en  la  legislació  vigent,  dirigint‐se  al  Punt  d’Informació  de  l’Estudiant  del 
Tecnocampus. 
 
 
15. Disposició final.  
La  presentació  de  la  sol∙licitud  de  la  beca  implica  la  conformitat  del  sol∙licitant  amb  el 
contingut d’aquestes bases. 
 
Qualsevol  beca  de  col∙laboració  per  a  estudiants  universitaris  del  Tecnocampus,  haurà  de 
complir aquesta Normativa. 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR‐SE A: 

Punt d’Informació de 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 01 
 


