
 
 

 
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL BEQUES DE COLABORACIÓ 
CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE 

 
 
 

Núm. registre Estat 
Col·laboració 

Motiu denegació 
Col·laboració 

Assignació Responsable 

BFR2022_042 DES ECONÒMIC   

BFR2022_043 DES DOCUMENTACIÓ   

BFR2022_044 DES DOCUMENTACIÓ   

BFR2022_045 DES ECONÒMIC   

BFR2022_046 DES DOCUMENTACIÓ   

BFR2022_047 CO - Lliure Accés César Latorre 

BFR2022_048 CO - Lliure Accés Joan Yebras 

BFR2022_049 CO - Publicacions Lluís Jiménez 

BFR2022_050 CO - Biblioteca Montse Déu 

BFR2022_051 DES ECONÒMIC   

BFR2022_052 DES DOCUMENTACIÓ   

BFR2022_053 CO - Biblioteca Montse Déu 

BFR2022_054 CO - Publicacions Lluís Jiménez 

 
Llegenda: 
CO: concedida 
DES: desestimada pel motiu que es detalla 
 

Les sol·licituds desestimades per motius Econòmics (DES – Econòmic) passen a formar part d’una 
llista d'espera de les beques de col·laboració de la convocatòria d’octubre, que es resoldran el 
dia 28 d’octubre. 

 



Les sol·licituds desestimades per documentació (DES – Documentació) es resoldran passat el 
període d’al·legacions. Es detalla a continuació la documentació que manca: 
 

Núm. registre Documentació que manca 

BFR2022_043 VOLANT DE CONVIVENCIA; PRESENTA NOMÉS VOLANT INDIVIDUAL 

BFR2022_044 RENDA PARE 

BFR2022_046 INGRESSOS, RENDAS I/O PENSIONS QUE NO CONSTIN A LA RENDA 

BFR2022_052 RENDA 2021 O EXEMPCIÓN DE RENDA  I INGRESSOS DEL 2021 

 
 
Tal com s’indica a les bases de les Beques de la Fundació Rinaldi: 
 

 7.4. Al·legacions: si l’estudiant no està conforme amb la resolució provisional, podrà 
presentar un escrit d’al·legació adreçat al Departament de l’estudiant explicant els 
motius pels quals considera que la seva sol·licitud ha de ser revisada i aportant la 
documentació que justifiqui aquests motius, si n’hi ha. Les al·legacions s’hauran de 
presentar a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia dins del termini de 7 dies naturals des 
de la publicació provisional de la resolució de la beca. 

 
 7.5. El o la cap del Departament de l’estudiant podrà sol·licitar l’audiència personal de les 

persones interessades per conèixer personalment la seva situació o justificar les dades 
en què es basa la seva sol·licitud. Aquesta audiència podrà ser telemàtica. 

 
 7.2. La resolució definitiva de les sol·licituds de beca es farà pública el 28 d’octubre de 

2022 al web de l’EUSS i a la cartellera de la Gestió Acadèmica. 
 
 

 
 
Barcelona, 20 d’octubre de 2022 
 
 
 
Iria Fraga Rivas  
Cap del departament de l’estudiant 
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