
 

 

 
BASES XIX CONVOCATÒRIA AJUTS PER A TESIS DOCTORALS 2017 
 
PRESENTACIÓ 
 
Atenent a les previsions establertes en l’article 8, apartats 8.3 dels Estatuts del Col·legi on 
estableix la fomentació de la formació tenint com a objecte la promoció cultural. 

 
1. OBJECTIU 

 
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts per a tesis doctorals que s’hagin defensat durant el 
2017, 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 es realitzarà mitjançant el formulari a la part interna del web “El 

meu perfil/Ajut Tesi, clica aquí, on s’haurà d’emplenar i adjuntar tota la documentació 
requerida per tal de poder acceptar la sol·licitud: 

2.1.1. Certificat del títol (document acreditatiu) 
2.1.2. Resum de la tesi. 
2.1.3. Article divulgatiu de mínim 40 línies sobre la tesis doctoral que ha d’incloure les 

conclusions especialment. Aquest article es publicarà en el Nou Blog COPLEFC. 
 
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
 

3.1. La sol·licitud de l’ajut es realitzarà mitjançant el formulari a la part interna del web “El 
meu perfil/Ajut Tesi, per tal de poder acceptar la sol·licitud, clica aquí. 

3.2. El termini de presentació de sol·licituds serà el 12 de març de 2018.  
3.3. Els terminis de resolució dels ajuts són: 

3.3.1. Resolució de concessió i comunicació el 13 de març  de 2018 per correu electrònic 
a tots els col·legiats que hagin presentat la seva sol·licitud. 

3.3.2. Període de presentació d’esmenes: del 14 al 18 de març de 2018. Aquestes 
s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic coplefc@coplefc.cat. 

3.3.3. Resolució definitiva de les esmenes presentades el 19 de març de 2018. 
 

4. REQUISITS 
 

4.1. Poden optar als ajuts tots els col·legiats que estiguin al corrent dels seus deures 
col·legials. 

4.2. Addicionalment, els beneficiaris han d’estar donats d’alta al COPLEFC abans del 31 de 
desembre del 2014. 

4.3. El formulari enviarà sempre un correu electrònic justificatiu de recepció de la sol·licitud i 
documentació. 

 
 
 
 



 

 

 
5. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 
5.1. No poden ser més d’un ajut  per col·legiat. 
5.2. No s’acceptaran les sol·licituds d’ajut: 

5.2.1. Per despeses dels postgraus.  
5.3. La concessió de l’ajut queda sotmesa a la presentació de tota la documentació i dins del 

termini establert per la seva presentació. 
5.4. L’ajut es resoldrà el 12/03/2018 per part de la Junta de Govern i serà comunicada 

personalment als sol·licitants per correu electrònic. 
5.5. Els abonaments dels ajuts s’efectuaran durant el transcurs de l’any 2018, sempre i quan 

el col·legiat mantingui l’alta al COPLEFC. 
5.6. En cap cas prosperaran 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. L’import de l’ajut serà com a màxim de 700 €, en funció del nombre de persones 

beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària. El pagament s’efectuarà directament a 
les persones beneficiàries en el transcurs de l’Assemblea General del 2018. 
 

7. PROTECCIÓ DE DADES  
 

Als efecte del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de 
comerç electrònic, pel que es regula el dret d’informació en al recollida de dades, l’informem que 
els seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat del 
COPLEFC, amb la finalitat d’estudiar i tramitar la seva sol·licitud d’ajut a la tesi doctoral. 
Mitjançant al complementació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari/a accepta i 
autoritza que els seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part del 
COPLEFC. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en 
la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça a Provença, 500 pta. 4 08025 Barcelona, o bé, 
enviar un correu electrònic a : coplefc@coplefc.cat. En cas que vostè inclogui en aquest formulari 
dades de caràcter personal i titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, 
obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionat en el paràgraf anterior. 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i 
autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament 
actualitzades. 
 
 

 
 

Barcelona, 14 de febrer de 2018 


