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SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA BECA COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA AMB LA URV 
 
 
DADES DEL/DE LA RESPONSABLE DE LA BECA 

Responsable de la beca i c¨rrec

Telèfon contacte Adreça electrònica 

EXPOSO 

Donat que les tasques previstes en la convocatòria de la beca de col·laboració (denominació) 
, 

 
codi       , no s’han pogut finalitzar 

Atès que, l’estudiant que actualment gaudeix la beca ha desenvolupat amb gran qualitat i total 

satisfacció les tasques assignades 

SOL·LICITO 

Sol·licito l’ampliació de la beca en el període especificat més avall, i no superior al de la convocatòria 

inicial 

Sol·licito la pròrroga de l’esmentat/da becari/ària per la durada íntegra de la beca amb les mateixes 

condicions (si es modifica alguna altra condició cal especificar-ho en la pàgina següent) 

Data inici pròrroga Dedicació:   15 h/setm 

   20 h/setm 
Data fi pròrroga 

Durada mesos beca 

Cost total de la pròrroga que assumeix la unitat sol·licitant 

(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) 

DADES DEL BECARI/ÀRIA 

Nif/nie Cognoms i nom 

Adreça 

Codi postal Població 

Telèfon Adreça electrònica (urv) 

EL BECARI/ÀRIA EXPOSA 

 Que, al curs vigent sóc becari/ària de col·laboració amb la URV 

 Que, durant el període de la pròrroga em comprometo a estar matriculat i seguir els meus estudis 

en un ensenyament oficial de la URV 

 Que, durant el període pel qual es sol·licita la pròrroga estaré en disposició de continuar en les 

mateixes condicions amb la beca de col·laboració de la qual he estat beneficiari/ària fins ara 

 Que, conec el Reglament de les beques de col·laboració i em comprometo a complir-lo, especialment 

aquells apartats relatius a incompatibilitats, drets i deures. En el cas d’incompliment, accepto les 

conseqüències que se’n derivin 

 



Centre d’Atenció als Estudiants 
Edifici Serveis Centrals 
Campus Sescelades 
Av. Països Catalans, 5-7 
43007 Tarragona 
Telèfon 977558476 Fax 977256575 
bequescol@urv.cat 

 
 
DADES DE LA BECA 

Denominació de la beca 

 
Tasques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions, si escau 
 
 
 
 

SIGNATURES 

 
Signatura del/de la responsable de la beca 

 
 
 

 
Signatura del/de la becari/ària 

 
  _________________________, ________________________ 
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