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LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ EXTRAORDINÀRIA 
2018-19.  1a convocatòria 
 
En relació a l’adjudicació de beques de col·laboració extraordinàries 2018-19 1ª convocatòria, 
 
ES FA CONSTAR: 
 

1. Que, dins el termini de presentació establert, s’han rebut 9 candidatures. 
 
2. Que, una vegada valorades les sol·licituds tal i com es preveu a la 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, i a la 1ª CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A LES BEQUES DE 
COL·LABORACIÓ TECNOCAMPUS 2018-19 aprovada per Resolució de Direcció General 
49/2018 de 7 de novembre de 2018, la configuració de la llista/borsa de cada beca per 
ordre de puntuació obtinguda per cada candidat; de més puntuació a menys puntuació, 
és la següent: 

 

BCE8/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Matins 

Ordre per 
puntuació 

Núm. de candidat  
és el que vas rebre amb la confirmació de la sol·licitud de la beca al teu correu 

electrònic BCE1_2018_19_XX 

1 BCE1_2018_19_1 

2 BCE1_2018_19_3 

3 BCE1_2018_19_6 

4 BCE1_2018_19_5 

5 BCE1_2018_19_9 

6 BCE1_2018_19_7 

7 BCE1_2018_19_4 

 

BCE11/2018-19 BIBLIOTECA-CRAI EXÀMENS - Tardes 

Ordre per 
puntuació 

Núm. de candidat  
és el que vas rebre amb la confirmació de la sol·licitud de la beca al teu correu 

electrònic BCE1_2018_19_XX 

1 BCE1_2018_19_2 

2 BCE1_2018_19_1 

3 BCE1_2018_19_3 

4 BCE1_2018_19_5 

5 BCE1_2018_19_7 

6 BCE1_2018_19_10 
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3. Que els candidats, poden presentar les seves al·legacions, renúncies i/o esmenes a 
aquesta llista provisional a partir de la seva publicació i fins el dia 25/11/2018 a les 23h a 
bequescol@tecnocampus.cat . 

4. Que, en cas de no haver cap al·legació passat aquest termini, la llista esdevindrà definitiva. 

5. Els candidats a qui se’ls adjudiqui beca seran convocats personalment per signar el FULL 
D’ACCEPTACIÓ DE LA BECA.  

 
La qual cosa es posa en públic coneixement als efectes escaients. 
 
Direcció de Serveis de Secretaria General i Recursos Humans de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

 
Mataró, 21 de novembre de 2018. 
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