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PETICIÓ DE CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA AMB LA URV 
 
DADES UNITAT SOL·LICITANT 

Denominació unitat 

Responsable unitat 

Responsable del/de la becari/ària 

Telèfon contacte Adreça electrònica 

Persona i telèfon de contacte que hagi de rebre la 
documentació dels punts de registre per iniciar la selecció.  

 

DADES DE LA BECA 

Memòria justificativa de la necessitat de la beca 

Dedicació:   15 h/setm 

   20 h/setm 

Data inici beca 
Durada mesos beca 

Data fi beca 

La quantitat que la unitat ha d’aportar cada mes per becari/ària per l’any 2013 és de 40 € en concepte de 
cotització de la seguretat social 

Cost total de la beca       (Si la beca té durada igual o superior a 9 
mesos caldrà sumar en el cost total de la beca una mensualitat sencera per cobrir la gratificació per compliment íntegre) 

Orgànica on es carregaran els imports 

mensuals de la beca 

Orgànica 

Funcional 

Econòmica 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR AL CAE 
 Fitxa de la beca 
 Petició de convocatòria de la beca 
 Document acreditatiu de la reserva de crèdit definitiva que es gestiona  al Servei de Recursos Econòmics pel cost 

total de la mateixa. És imprescindible que la reserva de crèdit estigui feta a capítol 4 

OBSERVACIONS 

Un cop convocada la beca la unitat convocant no pot sol·licitar-ne l’anul·lació i es compromet a fer-se’n 
càrrec 

SIGNATURES PETICIONARIS DE LA BECA 

 
Signatura del responsable de la unitat 

 
 
 

 
Signatura del responsable del/de la becari/ària 

  _________________________, ________________________ 

VICERECTORA D’ESTUDIANTS I DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
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