
 

 

 
BASES XI CONVOCATÒRIA AJUTS PER A TESIS DOCTORALS 2019 

 
PRESENTACIÓ 
 
Aquestes Bases d’ajuts per a tesis doctorals s’ajusten a l’article 8, apartat 3 dels estatuts del 
Col·legi, on s’estableix el foment de la formació com a objecte de la promoció cultural. 

 
1. OBJECTIU 

 
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts per a tesis doctorals que s’hagin defensat durant el 
2019, destinats a contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització 
de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor/a en Educació Física. 
 
2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

 
2.1. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer mitjançant el formulari a la intranet del web del 

COPLEFC: “El meu perfil/Ajut Tesi, clica aquí”, on s’haurà d’emplenar i adjuntar tota la 
documentació requerida: 

2.1.1. Certificat del títol (document acreditatiu) 
2.1.2. Resum de la tesi. 
2.1.3. Article divulgatiu sobre la tesi doctoral, que especialment ha d’incloure les 

conclusions (mínim 40 línies). Aquest article es publicarà al blog Docusport.cat del 
COPLEFC . 

 
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 

3.1. El termini de presentació de sol·licituds és el 25 de maig de 2020.  
3.2. Una vegada efectuada la tramitació es rebrà automàticament un correu electrònic com a 

justificant de recepció de la sol·licitud i la documentació.  
3.3. Els terminis de resolució dels ajuts són: 

3.3.1. Resolució de concessió i comunicació per correu electrònic a tots els col·legiats 
que hagin presentat la seva sol·licitud: el 10 de juny de 2020. 

3.3.2. Període de presentació d’al·legacions: del 10 al 17 de juny de 2020. Aquestes 
s’hauran d’enviar a coplefc@coplefc.cat. 

3.3.3. Resolució definitiva de les al·legacions presentades, si s’escau: el 19 de juny de 
2020. 

 
4. REQUISITS 

 
4.1. Poden optar als ajuts tots els col·legiats al corrent de la quota col·legials. 
4.2. Addicionalment, els beneficiaris han d’estar d’alta al COPLEFC abans del 31 de 

desembre del 2016. 
 
 

5. CRITERIS DE CONCESSIÓ 
 
5.1. No s’atorgarà més d’un ajut per col·legiat/ada. 



 

 

5.2. La concessió de l’ajut queda sotmesa a la presentació de tota la documentació i dins del 
termini establert per la seva presentació. 

5.3. L’abonament de l’ajut s’efectuarà durant el 2020, sempre que el col·legiat/ada es 
mantingut d’alta al COPLEFC. 

5.4. En cap cas s’admetran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que 
puguin perjudicar l’exercici de l’activitat física i de l’esport 

 
6. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DESTINAT A L’AJUT 

 
6.1. EL COPLEFC ha destinat una partida de 1.500 € entre els sol·licitants, que no podran 

sobrepassar individualment la quantitat de 700 €. Les persones beneficiàries hauran 
d’assistir a l’Assemblea General del 2020, on presentaran la seva tesi als assistents. 
 

7. PROTECCIÓ DE DADES  
 

COPLEFC és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona Interessada i 
la informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les 
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li 
facilita la següent informació del tractament: Fi del tractament: tramitar la sol·licitud de l’usuari 
per tal de beneficiar-se de la beca i/o ajuda requerida al formulari adjunt, concedides per 
COPLEFC. Base de legitimació: la base de legitimació del tractament de les dades de l’interessat 
està basat en compliment d’una obligació legal. En el supòsit que no ens faciliti les seves dades, 
no podrem gestionar la seva sol·licitud. Criteris de conservació de les dades: les dades personals 
proporcionades es conservaran i tractaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual 
van ser recollides o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del 
tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, per a complir 
amb els terminis de conservació legalment establerts. Posteriorment, es suprimiran amb mesures 
de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total 
d’aquestes. Comunicació de les dades: no es comunicaran dades a tercers excepte obligació 
legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del 
Tractament. Drets que assisteixen a la persona Interessada: - dret a retirar el consentiment en 
qualsevol moment. - dret d’accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la 
limitació o oposició al seu tractament. - dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de 
control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
 

 
 

Barcelona, 7 de maig de 2020 


