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NORMATIVA DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AL TECNOCAMPUS 
Aprovada per Resolució de la Presidència i Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme amb núm. RP25/2017 de 12 de juliol de 2017 

 
PREÀMBUL 
 
Les beques de col·laboració són un sistema d’ajuts als estudiants del TecnoCampus per la seva 
col·laboració en diferents unitats organitzatives de l’entitat que porten a terme activitats 
adreçades a la comunitat universitària o a la societat en general.  
 
La finalitat d’aquestes beques és, a més a més, formar a la persona beneficiària en determinades 
competències pròpies del lloc de col·laboració, contribuir a la seva formació integral i potenciar 
la seva futura incorporació en el món laboral. 
 
Les beques responen a tasques de col·laboració i suport a serveis i projectes de les diferents 
unitats organitzatives de TecnoCampus que, per les seves característiques i la seva durada, no 
impliquen l'ocupació d'un lloc de treball ni la seva substitució.  
 
Les beques es desenvolupen als diferents centres universitaris i unitats organitzatives de 
TecnoCampus per tal de dur a terme activitats concretes, a proposta de les mateixes.  
 
Les beques es convoquen cada curs acadèmic i tenen una durada determinada i concreta en la 
mateixa convocatòria on, a més, es determinen els requisits per optar-hi i els mèrits que es 
tindran en compte per a la seva adjudicació, d’acord amb les propostes que les unitats 
organitzatives fan arribar a Secretaria General i Recursos Humans de TecnoCampus.  
 
La present Normativa regula el procediment de sol·licitud, convocatòria, resolució i gestió de les 
beques de col·laboració TecnoCampus. 
 
Article 1. Proposta de les beques per part de les unitats organitzatives de TecnoCampus 
 
Les unitats organitzatives de TecnoCampus interessades en acollir becaris per a la realització de 
determinades activitats o projectes han d’adreçar una proposta Secretaria General i Recursos 
Humans de Tecnocampus, segons el model normalitzat que es farà arribar a totes les unitats 
organitzatives de manera ordinària al mes d’abril.  
 
En aquesta proposta hi ha de constar explícitament, i com a mínim, la següent informació:  
 

- Nom de la persona que proposa la beca de col·laboració i que exercirà de tutor de la 
mateixa. 

- Nom de la unitat organitzativa que proposa la beca de col·laboració.  
- El nombre de beques/becaris.  
- El nombre d’hores setmanals en que es requereix/en el/s becari/s. (Màxim 30 hores 

setmanals) 
- Preferència horària en que es requereix/en el/s becari/s. 
- Data d’inici i data final de la/es beca/ques (la durada màxima d’una beca de col·laboració 

és d’octubre a setembre següent). 
- El codi del projecte comptable on s’imputa la despesa. 
- Indicació dels estudis que preferentment han de tenir els estudiants que optin a la beca. 
- La denominació i descripció concreta, clara i precisa de l’activitat que ha de fer el becari 

o becària i/o funcions a desenvolupar. 
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- Competències i coneixements valorables per a la feina a realitzar. 
- Necessitats que cobreix el/la becari/ària. 

 
Article 2. Quantificació i aprovació de la proposta de beques 
 
Les propostes s’han de fer arribar en el temps, forma i lloc donat per Secretaria General i 
recursos Humans i seran quantificades econòmicament per Secretaria General i Recursos 
Humans conjuntament amb Gestió Econòmica i en funció dels següents criteris econòmics: 
 

TIPUS DE PREU CONDICIONS PREU €/h 

A Activitat continuada entre setmana. 4,50€/h 

B Activitat continuada en cap de setmana i festius. 5,50€/h 

C Activitats puntuals relacionades amb promoció (Saló de 
l’ensenyament, fires... ), i diferents actes relacionats amb 
l’activitat universitària (Actes de Graduació...) entre 
setmana. 

 
6,00€/h 

D Activitats puntuals relacionades amb promoció (Saló de 
l’ensenyament, fires... ), i diferents actes relacionats amb 
l’activitat universitària (Actes de Graduació...) en cap de 
setmana i festius. 

 
9,00€/h 

 
També es verificarà la disponibilitat pressupostària de les mateixes per al 1er trimestre del curs 
acadèmic i es quantificarà el pressupost a consignar per al 2on i 3er trimestre del curs acadèmic. 
 
Amb aquesta informació econòmica les sol·licituds de les beques seran valorades pel Comitè de 
Direcció i aprovades per l’òrgan competent. 
 
Article 3. Convocatòria ordinària de beques 
 
Amb les beques finalment aprovades, es realitzarà una convocatòria de beques ordinària per al 
curs acadèmic. A efectes de la convocatòria de les beques de col·laboració el curs acadèmic va 
d’octubre al setembre següent, ambdós mesos inclosos, exceptuant el mes d’agost. A partir de  
la publicació de la convocatòria s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds per part de 
l’estudiantat de TecnoCampus en les dates previstes a la mateixa convocatòria i de la que se 
n’ha de fer la màxima difusió. 
 
La convocatòria haurà de fer constar explícitament per a cada beca ofertada la següent 
informació mínima: 
 

- El codi de referència de la beca. 
- La unitat organitzativa proposant de la beca. 
- El nom del tutor de la beca. 
- Nombre de places convocades. 
- Període o durada de la beca (data d’inici i final). 
- Dedicació (hores setmanals) i horari. 
- Benefici o dotació econòmica de la beca. 
- La descripció de la col·laboració (funcions a desenvolupar). 
- Estudis requerits o preferits per accedir a la beca. 
- Els requisits que han de complir els candidats i els mèrits que es consideren en la 

selecció. 
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La convocatòria també haurà d’especificar clarament la següent informació mínima: 
 

- La documentació que cal presentar amb la sol·licitud, el termini i el lloc de presentació. 
- El termini màxim de resolució de la convocatòria i la indicació dels llocs i els mitjans a 

través dels quals se’n farà la publicació oficial. 
- Els recursos que les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i 

contra la resolució d’adjudicació de la beca. 
- L’òrgan responsable de les beques a qui adreçar-se per aclarir qualsevol dubte que pugui 

sorgir en la interpretació de les bases. 
- El sistema d’avaluació de l’estada del becari/ària. 

 
Article 4. Beques extraordinàries i ampliació de places 
 
Excepcionalment es contempla la possibilitat de dotar beques extraordinàries durant el curs per 
a necessitats especials, suficientment motivades, que podran ser proposades per les unitats 
organitzatives, amb una antelació mínima de 15 dies a comptar des de l’inici de la beca, i a través 
del model normalitzat que Secretaria General i Recursos Humans habilitarà a l’efecte.  
 
La proposta de beques extraordinàries contemplarà els mateixos camps que les ordinàries amb 
el camp addicional de motivació de la beca extraordinària a la sol·licitud on s’hauran d’al·legar 
clarament els motius i/o necessitats de la nova plaça o beca per part de la unitat organitzativa 
sol·licitant, i seran aprovades per la Direcció General de Tecnocampus.  
 
En aquests casos extraordinaris, i en cas de ser aprovades, si es tracta d’ampliació de places 
d’una beca que ja ha estat convocada i que compta amb una llista d’espera de candidats, 
Secretaria General i Recursos Humans es posarà en contacte amb els candidats per ordre de la 
llista d’espera per tal d’oferir-los la nova plaça. Els candidats que acceptin passarien directament 
a l’acceptació de la beca d’acord amb el que disposa a l’article 7 d’aquesta normativa. 
 
Si no es disposa de llista d’espera de candidats, cap dels candidats de la llista d’espera accepta 
o es tracta d’una nova beca, es procedirà al procés de convocatòria d’acord amb el que disposa 
l’article 3 d’aquesta normativa. 
 
En qualsevol dels casos, i a criteri de Secretaria General i Recursos Humans es pot iniciar una via 
d’urgència d’adjudicació directa que haurà d’aprovar la Direcció General. 
 
Article 5. Sol·licitud per part de l’estudiantat 
 
Poden sol·licitar aquestes beques els estudiants matriculats durant tot el període de la beca 
sol·licitada, en titulacions de grau o postgrau impartits pels Centres Universitaris TecnoCampus. 
Els estudiants hauran d’estar matriculats en el moment de fer la sol·licitud i pel període pel qual 
sol·liciten la beca. 
 
L’alumnat que vulgui sol·licitar aquestes beques haurà de presentar la documentació en la forma 
i en el termini que s’especifiqui en la convocatòria de les beques de col·laboració. 
 
Article 6. Procediment d’avaluació i adjudicació 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’avaluarà i qualificarà les candidatures 
i s’elaborarà una llista de candidats i candidates seleccionats/des per obtenir la beca, una llista 
d'espera de la resta de sol·licitants i una llista de sol·licituds excloses. 



 

4 
 

 
Les beques s’adjudicaran als estudiants millor classificats per estricte ordre de puntuació, i tenint 
en compte l’ordre de preferència de les beques de cada estudiant a la seva sol·licitud,  fins que 
s’esgotin totes les beques. Si fos el cas, els estudiants restants, quedaran  com a suplents en 
llista d’espera per cobrir aquelles vacants de la beca específica que puguin sorgir durant el curs 
acadèmic per motius de renúncia, revocació de la beca a l’adjudicatari inicial o increment del 
número de places. 
 
Els criteris d’avaluació dels candidats, seran els següents: 
 

Què s’avalua? Qui ho avalua? Puntuació 

Requisits que han de complir 
els candidats i mèrits que es 
consideren en la selecció de 
la beca. 

Responsable de la beca  Fins a 6 punts 

La nota mitjana de 
l’expedient acadèmic 

Gestió Acadèmica 

Fins a 4 punts 
(el càlcul consistirà en 
multiplicar per 0,4 la nota 
mitjana de l’expedient del/a 
candidat/a) 

Addicionalment es podran tenir en compte: 

Aspectes econòmics al·legats 
pels estudiants, com poden 
ser el nivell de renda 
familiar, pertinença a família 
nombrosa, entre altres. 

Gestió Acadèmica Fins a 2 punts 

 
 
Per tal de portar a terme la tasca d’avaluació i qualificació de les candidatures, Secretaria 
General i Recursos Humans enviarà als responsables de cada beca les sol·licituds rebudes per a 
la/es beca/ques, i els sol·licitarà l’avaluació prèvia dels candidats d’acord als criteris d’avaluació 
especificats a la beca objecte de convocatòria i valorables mitjançant el formulari de sol·licitud i 
el CV aportat per cada candidat. En els casos que es cregui oportú, el responsable de la beca pot 
convocar als candidats a una entrevista per acabar de fer la seva valoració. 
 
Així mateix, Secretaria General i Recursos Humans enviarà les sol·licituds rebudes a Gestió 
Acadèmica per a que informi sobre la matrícula i estar al corrent del pagament del candidat, 
verifiqui la mitjana del l’expedient acadèmic de cada candidat i verifiqui i puntuï els aspectes 
econòmics al·legats pels estudiants. 
 
La Direcció General de TecnoCampus és l’òrgan responsable de la resolució de la convocatòria i 
d’adjudicació de les beques.  
 
Si no s’aprecien els mèrits suficients dels candidats una o vàries beques poden quedar desertes. 
 
Es publicarà en primer terme una llista provisional d’adjudicació de les beques al web del 
Tecnocampus i a altres espais que es considerin adequats. A partir d’aquesta publicació els 
estudiants disposaran d’un termini de 5 dies naturals per presentar-hi al·legacions amb 
l’exposició de motius i la documentació justificativa que creguin escaient. Transcorregut aquest 
període, i en cas de no rebre cap al·legació, la llista d’adjudicataris provisional esdevindrà 
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definitiva i s’emetrà la resolució corresponent. En cas de rebre al·legacions, i un cop valorades 
les mateixes, es publicarà la resolució de les al·legacions amb la llista d’adjudicataris definitiva.  
 
L’adjudicació definitiva serà notificada a cada beneficiari per part de Secretaria General i 
Recursos Humans. 
 
Article 7. Acceptació de la beca 
 
Les persones adjudicatàries de la beca tenen tres dies hàbils a partir del primer dia que es facin 
públiques les llistes o de rebre la comunicació, per renunciar a la beca segons recull l’article 9. 
En cas contrari, haurà de presentar-se el dia i hora que Secretaria General i Recursos Humans el 
citi per signar el full d’acceptació de la beca. 
 
Mitjançant aquest full d’acceptació, l’estudiant adjudicatari accepta la beca per escrit i autoritza 
a transferir el pagament de l’import de la beca a un compte bancari del qual en sigui titular ell 
mateix. 
 
Si l’estudiant no es presenta el dia i hora que ha estat citat per a la signatura del full d’acceptació 
de la beca adjudicada sense motiu justificat, la seva plaça serà ocupada per la primera persona 
sol·licitant disponible de la llista d'espera. 
 
S’inscriurà el becari o becària en el Registre de Becaris i Secretaria General i Recursos Humans 
sol·licitarà a Sistemes d’Informació i Telecomunicacions de Tecnocampus (SIT) que se li expedeixi 
un correu electrònic i una credencial de becari o becària a l’efecte d’acreditar aquesta condició 
durant la durada de la col·laboració. Un cop acabada la beca de col·laboració el SIT donarà de 
baixa el correu electrònic i el becari o becària haurà de retornar la credencial al PIE que la farà 
arribar a Secretaria General i Recursos Humans. 
 
Article 8. Pròrroga de les activitats previstes a la beca aprovada 
 
La durada de les activitats com a becari o becària són les que apareixen a la beca. En casos 
degudament justificats el Director General pot autoritzar la pròrroga de la col·laboració fins a un 
50% de la durada inicialment prevista, sempre que estigui dins del període pel que es va concedir 
la beca, i sempre que la unitat tingui la disponibilitat pressupostària per assumir-ne el cost i 
aporti la justificació de la seva necessitat segons model normalitzat proporcionat per Secretaria 
General i Recursos Humans. 
 
A la sol·licitud el responsable de la beca haurà d’explicitar el codi de la beca i haurà d’al·legar 
clarament els motius i/o necessitats que motiven la sol·licitud de pròrroga.  
 
Article 9. Extinció, revocació, renúncia i recurs 
 
Les beques s’extingeixen una vegada ha finalitzat el període per al qual s’han concedit. 
 
La beca podrà ser revocada en qualsevol moment per qualsevol dels motius següents: 
 
- Per ocultació o falsejament de dades en la sol·licitud del becari. 
- Per anul·lació de la matrícula o finalització d’estudis dins del període de la beca. 
- Per comissió d’alguna de les faltes de disciplina enumerades a l’article 2 del Reglament del 

Règim Disciplinari dels Centres Universitaris de Tecnocampus durant el desenvolupament 
de les seves funcions de becari. 
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- Per incompliment manifest per part del becari de les obligacions contingudes en aquesta 
normativa o en la fitxa de la beca que li ha estat concedida. En aquest cas la persona 
responsable de la beca haurà d’adreçar un informe a la Direcció general amb els motius 
d’incompliment. La Direcció General contrastarà les manifestacions que es realitzin i 
resoldrà en conseqüència.  

 
L’Estudiant adjudicatari també pot renunciar a la beca en qualsevol moment. En aquests cas  
l’estudiant ho haurà de comunicar per escrit al tutor i a Secretaria General i Recursos Humans a 
través del PIE, segons model normalitzat, i amb una antelació mínima de quinze dies naturals. 
En aquests casos, l’estudiant tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda pels dies en que 
ha prestat la col·laboració fins a la data en que es vol fer efectiva la renuncia de presentació la 
col·laboració recollida al formulari de renuncia.  
 
En qualsevol dels dos casos, revocació o renúncia, Secretaria General i Recursos Humans es 
posarà en contacte amb els candidats per ordre de la llista d’espera per tal d’oferir-los la plaça 
que queda vacant. Els candidats que acceptin passarien directament a l’acceptació de la beca 
d’acord amb el que disposa a l’article 7 d’aquesta normativa. 
 
Si no es disposa de llista d’espera de candidats, o cap dels candidats de la llista d’espera accepta, 
es procedirà al procés de convocatòria d’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquesta 
normativa. 
 
Finalment, el becari o becària pot adreçar un recurs o escrit motivat al Director General en cas 
que, segons el seu judici, es produeixi qualsevol transgressió del contingut de la col·laboració. El 
Director General contrastarà les manifestacions que es realitzin i resoldrà en conseqüència, 
previ informe del responsable de la beca. 
 
Article 10. Activitats de col·laboració 
 
Les activitats que ha de portar a terme la persona adjudicatària de la beca són les que es 
determinen en la convocatòria de la beca de col·laboració. Les funcions concretes seran les que 
determinin els responsables de la unitat que aculli el becari o becària  
 
Les persones responsables dels becaris han de vetllar perquè en cap cas es portin a terme 
activitats el contingut de les quals sigui aliè a l’esperit de la convocatòria i han garantir que la 
beca constitueixi també una oportunitat de formació i aprenentatge. 
 
En cap cas, el fet de gaudir d’una beca de col·laboració tindrà efectes juridicolaborals entre la 
persona beneficiària i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
Article 11. Drets i obligacions de les persones beneficiàries de les beques 
 
Amb caràcter general, els becaris i becàries tenen els drets següents: 
 
- Realitzar la prestació de la beca durant el període o períodes que es fixi/n en la fitxa de la 

beca que es publica a la convocatòria. 
- Rebre l’ajut o contraprestació econòmica corresponent que es fixi en la fitxa de cada beca. 

Les úniques quantitats econòmiques que poden rebre els becaris i becàries són estrictament 
les indicades en aquesta fitxa. 

- Rebre informació sobre la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. 
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- Assistir a exàmens, tutories i altres deures propis de l’ensenyament en què estiguin 
matriculats, prèvia comunicació amb antelació suficient al responsable de la beca. El temps 
esmerçat en el permís haurà de ser recuperat per l'estudiant becat. 

- A disposar dels recursos necessaris per a l'accés en cas d’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 absentar-se del lloc on desenvolupin la beca el temps que sigui indispensable, sempre que 
es faci necessari per raons de salut o per qualsevol altres supòsits que siguin motivats 
favorablement pel seu responsable de la beca. 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 de la beca ho 
consideri necessari, el temps esmerçat en el permís haurà de ser recuperat per l'estudiant. 

- Disposar d’un document que acrediti la seva condició de becari en el transcurs de la beca. 
- Rebre un tracte correcte per part del responsable de la beca, dels seus companys i dels 

usuaris dels serveis. 
- Sol·licitar la renúncia de la beca i interposar recurs per transgressió del contingut de la 

col·laboració segons allò establert a l’article 9 d’aquesta normativa. 
 
Amb caràcter general, els becaris i becàries tenen els deures següents: 
 
- Realitzar la prestació de la beca en els horaris que s’estableixin d’acord amb les franges 

prefixades en la fitxa de la beca que es publica a la convocatòria i amb les necessitats del 
servei. 

- Realitzar les activitats que els siguin assignades, d’acord amb la fitxa de la beca 
corresponent, amb diligència, segons les indicacions que els siguin facilitades pel 
responsable de la beca. 

- Informar i respondre de la seva activitat. 
- Fer un ús adequat de les instal·lacions i dependències universitàries i tenir cura dels 

materials, infraestructures, béns i recursos que els siguin lliurats o als quals tinguin accés 
per tal de desenvolupar les tasques corresponents a la beca que ocupen. 

- Seguir les normes d’higiene i seguretat segons la informació rebuda. 
- Dispensar un tracte correcte als serveis de gestió, als responsables de les unitats, als seus 

companys i als usuaris dels serveis. 
- 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 
Tecnocampus. 

- Complir amb les normes i protocols interns de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
en matèria de confidencialitat de la informació, utilització i seguretat dels sistemes 
informàtics i protecció de dades. 
 

Article 12. Avaluació de la col·laboració 
 
L’avaluació de les beques de col·laboració ha de permetre millorar el procediment i la 
metodologia de les beques de col·laboració així com millorar el procés d’aprenentatge de 
l’estudiantat becat. 
 
L’avaluació de les beques de col·laboració és un procés d’avaluació continuada al llarg de la 
permanència de l’estudiant en la unitat d’assignació i l’efectua el responsable de la beca. En 
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general s’ha de realitzar en funció d’indicadors que han de tenir en compte les actituds 
(cooperació, adaptació, treball en equip), responsabilitat (assistència, puntualitat, formalitat, 
codi ètic) i eficiència (interès per aprendre, distribució del temps, iniciativa, capacitat 
d’observació) en el desenvolupament de la col·laboració per part de l’estudiant. 
 
Per tal de facilitar aquesta tasca i utilitzar un mètode i un format homogeni que permeti analitzar 
les dades, es proporcionarà als responsables de la beca una fitxa/formulari d’avaluació que 
haurà de retornar a Secretaria General i Recursos Humans a l’acabament de l’estada dels 
becaris/àries.  
 
D’altra banda, els responsables de la beca podran emprar altres procediments d’avaluació que 
considerin pertinents, però en tot cas s’hauran de publicar en la convocatòria de la beca i 
s’hauran d’explicitar en el moment de la sol·licitud. 
 
L’avaluació final es fa a partir d’un qüestionari el contingut i forma del qual determinarà 
Secretaria General i Recursos Humans i que es facilitarà als becaris/àries per tal que l’emplenin 
en finalitzar el període de col·laboració. Aquest qüestionari ha d’incloure ítems per a l’avaluació 
relativa al grau d’aprofitament del procés de col·laboració, així com al grau de compliment de 
les i funcions descrites a la fitxa de la beca de col·laboració a la qual ha tingut accés l’estudiant. 
Entenent que les persones han de ser agents actius del seu procés d’aprenentatge, en l’avaluació 
final s’hi ha d’incloure un apartat destinat a l’autoavaluació. 
 
Article 13. Protecció de dades  
 
La presentació de l’estudiant/a a les beques de col·laboració comporta l’acceptació d’aquesta 
normativa. El/a becari/a és el responsable de la veracitat de les dades. 
 
Les dades de caràcter personal dels becari/es (inclosa la seva fotografia) seran recollides i 
tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en aquestes normativa, en base a la en base 
al Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes 
dels estudiants universitaris. 
 
TecnoCampus, pot difondre les dades personals (inclòs internet), per a la notificació de 
beneficiaris. 
 
TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb 
la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. 
 
El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional.  
 
Hi ha decisions automatitzades per la classificació per estricte ordre de puntuació.  
El/a becari/a  té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i 
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
dades en Gestió acadèmica del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta 
Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. 
info@tecnocampus.com  http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
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