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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚMERO 33/2020, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE 
LES BASES DE LA 2º CONVOCATÒRIA PER A L’ACREDITACIÓ DE PROFESSIONALS EN EL MARC 
DELS PROGRAMES DESENVOLUPATS DES DE L’ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA DE 
TECNOCAMPUS 
 
 
Exp. Nº: 17/2020 
 
TecnoCampus, des del seu departament d’Empresa impulsa la regulació del procediment i 
requisits per a l’acreditació dels experts (consultors, formadors i especialistes) en el marc dels 
programes realitzats per l’àrea d’Empresa i Emprenedoria, per passar a formar part de la seva 
borsa d’experts col·laboradors en diferents àrees d’especialització.  
 
A tal efecte, per resolució de la Direcció General número 27/2020, de data 21 de febrer de 
2020, es van aprovar les bases de la 2a Convocatòria per a l’acreditació de professionals en el 
marc de programes desenvolupats des de l’àrea d’Empresa i Emprenedoria de Tecnocampus, 
les quals determinen el procés pel qual s’acreditaran aquestes persones així com els terminis 
de presentació de la documentació.  
 
Un cop iniciada el procés d’aquesta convocatòria, en data 13 de març de 2020 es va proclamar 
l’Estat d’Alarma a l’estat espanyol. Donada la situació actual de crisi pel Covid-19, i per tal 
d’assegurar la presentació de les candidatures per a l’acreditació dels professionals que 
estiguin interessats, es requereix ampliar la data de termini de presentació de sol·licituds per a 
aquesta convocatòria.  
 
Vist  tot el qual i en virtut de les competències que tinc atribuïdes,   RESOLC: 
 
PRIMER.-  Procedir a l’esmena dels articles 5 i 6 de les bases aprovades la 2a Convocatòria per 
a l’acreditació de professionals en el marc de programes desenvolupats des de l’àrea 
d’Empresa i Emprenedoria de Tecnocampus, en el sentit que s’amplia fins al 8 de maig de 2020 
la data límit del termini de presentació de sol·licituds.  
 
 

 
 
 
 
 
Josep Lluís Checa López 
Director General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
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