
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT.  
 
ESMENES AL TEXT PER PART DE L’ASSEMBLEA DE BECARIS DE 
COL·LABORACIÓ.  
21.04.08 
 
 
Capítol I. Art.1:  màster universitari (conduent a títol oficial reconegut a l’àmbit estatal) 
 
Capítol II. Art.2 Punt 1 ...... lloc de destí relacionades amb els estudis de la persona 
beneficiària. 
 Punt 2: La UAB garantirà que les activitats de col·laboració descrites tinguin 
caràcter formatiu i siguin les que es determinen en les bases de cada convocatòria, 
garantint que tots els estudiants de les diferents titulacions oficials de la UAB tinguin 
opcions per accedir a una beca relacionada amb els seus estudis. 
 
Cap III art. 4 punt 1:  Una assignació dinerària mínima de 420 Euros mensuals. A 
aquesta assignació se li aplicarà l’increment de l’IPC anual, i estarà subjecta a les lleis 
fiscals quant al tractament de les rendes exemptes i de les rendes subjectes a retenció 
d’IRPF. 
 
Cap III art. 4 punt 3 . per als estudis especificats a l’article 9. 
 
Cap. III. Art.4. justificació  (per raó del pla formatiu o situació personal del 
beneficiàri)... a la Comissió de Seguiment. 
 
Cap. V.  Art.9 màster universitari (conduent a títol oficial reconeguts a l’àmbit estatal). 
 
 
Cap VII art. 12 punt 6:  En cas dels alumnes de doctorat i màster oficial, en cas d’estar 
matriculats en estudis no computats en forma d’assignatures, tindran l’opció de gaudir 
de 10 dies lliures sense haver de recuperar les hores de col·laboració. 
 
 
Cap VIII art. 16 punt 3 : Un mateix lloc de col·laboració no podrà ser atorgat a un 
mateix candidat més de dues vegades, sense perjudici a mantenir el dret de preferència 
en la convocatòria. Aquesta norma serà de nova aplicació en les convocatòries 
posteriors a la data de publicació d’aquest reglament, sense tenir en compte les 
renovacions de llocs de col·laboració de convocatòries prèvies. 
 
Cap VII art. 4 punt 4:  Substitució del terme “calendari academicoadministratiu” pel 
terme “calendari acadèmic”. 
 
 
Cap. XIV. Art.28.  Per al seu bon funcionament, el representant dels beneficiàris de les 
beques tindrà accès immediat als mails de les persones beneficiàries que hagin donat el 
vist-i-plau al full de sol·licitut de la beca, al qual ha de constar que l’ús d’aquesta adreça 
es restringeix a temes directament relacionats amb les beques de col·laboració. Tant pel 
que fa a les de primera adjudicació com per a les sucessives ampliacions de les 
convocatòries. 



 
Disposició addicional primera: Aquest reglament serà d’aplicació en les convocatòries 
que es facin públiques a partir de l’aprovació d’aquest reglament. 
 


