
 
 

 

 

Diligència per la qual es fa pública la llista de les persones interessades que han d’esmenar 

la seva sol·licitud, en el marc del procediment per a l’obtenció del programa d’ajuts al 

pagament de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants de grau en situacions 

de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. 

 

Mitjançant Resolució mancomunada de la Presidència i la Direcció General de la Fundació 

Tecnocampus Mataró-Maresme número 5/2021, s’aprova el procediment del programa 

d’ajuts al pagament de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants de nou accés en 

situacions de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. 

El punt 5.5. de les bases estableix que la informació agregada de les dades del programa 

d’ajuts, concessions i quanties atorgades podran ser publicades a la web de la Fundació als 

efectes de transparència. 

Per tant, mitjançant la present Diligència, una vegada duta a terme la revisió de la 

documentació aportada, es notifica a les persones interessades la documentació obligatòria 

que cal presentar per poder valorar els seus expedients. El llistat es publica utilitzant el número 

del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant. 

Les persones interessades disposen fins el dia 25 de novembre de 2021, inclòs, per esmenar 

les seves sol·licituds enviant els documents al correu electrònic beques@tecnocampus.cat 

En cas de no esmenar la sol·licitud amb la documentació obligatòria, s’entendrà que les 

persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud. 

 

 

 

Dúnia Alzaga Buixó 
Secretaria de la Comissió 
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Dúnia Alzaga Buixó

https://tecnocampus.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtKdRdP3usWDsfXbLVZzqCdF3EMvB8Unx


 
 

CODI 
Credencial 

BECA  

Declaració 
responsable no 
alt.condicions 

renda 

Renda 2020 
tots els 

membres 
unitat familiar 

Declaració 
jurada si 
s'escau 

Declaració 
jurada 

ingressos totals  
2020 per sota 

llindar 1 

Certificat de 
convivència 

col·lectiu 

Fotocòpia DNI, 
NIE o passaport 

tots els 
membres 

unitat familiar. 

Escrit situació Acreditació 

24                 PENDENT 

28     PENDENT   
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT     PENDENT 

37 PENDENT   PENDENT     NO VÀLID   PENDENT PENDENT 

42     PENDENT     NO VÀLID PENDENT PENDENT PENDENT 

44               PENDENT PENDENT 

48     PENDENT   
PENDENT SI 

S'ESCAU 
NO VÀLID     PENDENT 

50   PENDENT             PENDENT 

53     PENDENT             

75 

NO VÀLID PENDENT 
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT PENDENT 

77 

    PENDENT         PENDENT PENDENT 

99 

    PENDENT   
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT PENDENT   PENDENT 

100 

    PENDENT   
PENDENT SI 

S'ESCAU 
PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

104 

              PENDENT PENDENT 
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