CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LA
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU A PRADA DE CONFLENT, L’EDICIÓ DE
2008
Atès que la Universitat Catalana d'Estiu, en la seva XL edició, organitza tot un
seguit de cursos de formació cultural, seminaris d'extensió universitària i altres
activitats, durant el mes d'agost de 2008.
I atès el pes que exerceix aquesta entitat en el món cultural dels Països Catalans,
el Consell Comarcal del Montsià ha previst de col·laborar-hi, un any més, amb la
concessió de quatre beques per l'import del 50 % del cost total de la matrícula i
l’estada, destinades a la gent de la comarca. Per la qual cosa s'estableixen les
bases següents:
1. REQUISITS DELS ASPIRANTS: Estar empadronat a un dels municipis de la
comarca del Montsià.
RENDA
Famílies d' 1 o 2 membres
38.587,19 €
Famílies de 3 membres
39,780,61 €
Famílies de 4 membres
41.491,61 €
Famílies de 5 membres
43,849,08 €
Famílies de 6 o més membres
46,490,59 €

2. REQUISITS ECONÒMICS: La declaració de renda o la declaració jurada
d’ingressos econòmics no pot sobrepassar els mínims establerts en la taula
següent:

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
a) Sol·licitud adreçada al president del Consell Comarcal del Montsià.
b) Currículum.
c) Certificat de convivència, emès per l’Ajuntament corresponent.
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d) Fotocòpia de la declaració de renda de l'any 2006 i/o 2007 dels cònjuges i
dels membres de la família que tinguin 16 o més anys.
Si no hi ha obligació de presentar la declaració de renda, cal presentar:
• Certificat de vida laboral o d’altes i baixes a la Seguretat Social, dels
membres de la família que tinguin 16 o més anys, que s’ha de sol·licitar a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, al Servei de Gestió i Atenció
Telefònica personalitzada, tel. 977 259 605.
• Certificat d’imputacions fiscals, dels membres de la família que tinguin 16 o
més anys, que s’ha de sol·licitar a l’Administració d’Hisenda de Tortosa, C/
Ulldecona, 25-27, tel. 977 503 511 i fax 977 503 224.
• Certificat d’empresa dels membres de la família que tinguin 16 o més anys.
• En cas de ser pensionista o rebre subsidis, Certificació de les pensions i
subsidis percebuts.
e) Per fer efectiu el pagament s’ha de presentar el justificant de matrícula, el
resguard de pagament a l’entitat bancària corresponent i un certificat
d’aprofitament elaborat per la UCE.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Fins al dia 31 d’agost
de 2008.
5. CRITERIS DE SELECCIÓ: Si el nombre de sol·licituds sobrepassa el nombre
d'ajuts previstos, es prioritzaran les sol·licituds amb una renda per càpita inferior.
6. INCOMPATIBILITATS: Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra pel
mateix concepte, en el cas que s’hagin presentat sol·licituds d’ajut per
l’assistència a aquests cursos en diferents institucions i siguin aprovades s’ha de
renunciar a alguna d’aquestes.
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