
 
 
 
BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE BEQUES PER A L’ASSISTÈNCIA 
ALS SEMINARIS I CURSOS DE L’EDICIÓ D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA (UOC) 
 
Primera- Objecte i finalitat 
 
El Consell Comarcal de la Terra Alta estableix aquestes bases per a la regulació del 
procediment mitjançant el qual se sol·licitaran, concediran, justificaran i pagaran 
beques per a l’assistència als seminaris i Cursos de l’edició d’estiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
 
La finalitat d’aquests ajuts és la col·laboració econòmica en el pagament de l’import de 
la matrícula per a qualsevol dels cursos inclosos en el programa de la edició de 2017. 
 
Segona- Destinataris 
 
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones empadronades en un municipi 
de la comarca de la Terra Alta. 
 
Tercera- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds degudament complimentades, d’acord amb el model de l’Annex 1, 
s’hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal de la Terra Alta 
acompanyades de: 
 
- Volant d’empadronament. 
- Fotocòpia del DNI/NIE. 
- Fotocòpia de la matrícula al seminari/curs de la UOC. 
- Fotocòpia del comprovant de pagament de la matrícula del seminari/curs. 
- Número compte bancari (IBAN). 
 
El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria 
serà el dia 27 de juny de 2017. 
 
Quarta- Import de la beca 
 
L’import de la beca serà del 50% del cost de la matrícula, amb un màxim de 150,00 €. 
 
Cada edició s’atorgarà un nombre màxim de 5 beques.  
 
En el cas que el nombre de sol·licituds presentades sigui superior a 5 sol·licituds, els 
ajuts s’assignaran amb criteris de renda.  Es fixa un màxim d’una beca per estudiant i 
edició. 
 
Cinquena- Inici del procediment 
 
Un cop rebuda la sol·licitud, per part de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal 
s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és 
correcta es passarà a avaluació per al seu atorgament. Cas de tenir defectes se 
sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es 
procedirà a l’estudi de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació 
completa i correcta. 



 
 
 
 
Per a l’esmena de defectes de les sol·licituds o de la documentació presentada es 
requerirà mitjançant notificació electrònica, per tal que, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació es presenti la documentació 
sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada 
es considerarà que el sol·licitant desisteix de la petició. 
 
Sisena- Atorgament de l’ajut i pagament 
 
6.1- L’atorgament de les beques el resoldrà la Junta de Govern del Consell Comarcal, 
previ informe de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal. 
6.2- La resolució s’adoptarà en el termini màxim de sis mesos i serà notificada al 
peticionari mitjançant notificació electrònica a l’adreça de correu electrònica i telèfon 
mòbil indicats. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris. 
 
Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases serà resolt per la Junta de 
Govern del Consell Comarcal. 
 
Aquestes bases deroguen totalment i, per tant, substitueixen les anteriors bases 
reguladores de la concessió de beques per a l’assistència a cursos de la universitat 
d’estiu de la URV-UETE i de la UOC. 
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