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Bases
1.- Objectiu:
Que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Tarragona subvencioni l’import (total o
parcial) de les matrícules per activitats formatives que s’organitzin al COFT.

2.- Sol·licitants:
Aquesta beca va dirigida a tots els farmacèutics col·legiats al Col·legi Oficial de Farmacèutics de la
província de Tarragona.

3.- Import de la Beca:
La dotació de la Beca serà de l’import (total o parcial) de la matrícula de l’activitat formativa.

4.- Documentació a presentar: (2 còpies)
Formulari sol·licitud beca-ajut segons format establert per la Comissió de Docència del COFT
(veure annex).

5.- Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds s’hauran de fer arribar personalment o per correu electrònic al Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarragona, a l’atenció del Responsable de Formació (c/ Enric d’Ossó, 1, 1r pis.
43005 – Tarragona; formacio@coft.cat) dins el període d’inscripció establert per l’activitat, és a dir,
fins a la seva data límit d’inscripció.

6.- La Beca podrà ser declarada deserta i el seu import serà acumulable per altres activitats
formatives de l’any vigent.

7.- La decisió del Jurat de la Beca serà inapel·lable.
8.- El Jurat de la Beca estarà format pels membres de la Comissió de Docència del COFT, excepte
en el cas de que algun d’ells o algun professional de la empresa on treballa, presenti una sol·licitud
per la Beca.
En aquest cas, aquest membre no formarà part del Jurat de la Beca.

9.- El resultat serà comunicat per escrit al guanyador i a la resta de sol·licitants abans de l’inici de
l’activitat formativa.
10.- Pel sol fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.
11.- Els guanyadors hauran d’entregar, al Responsable de Formació del COFT, un informe final de
l’activitat formativa segons model establert en el termini màxim d’un mes des de la finalització de
l’activitat.

12.- La Comissió de Docència es reserva el dret de retirar en la seva totalitat l’ajut-beca concedida
quan no es compleixin algun dels dos requisits: > 80% d’assistència/compliment de les activitats i
entrega informe final avaluació en el termini previst.

13.- S’estableix que el número màxim de beques COFT ha concedir a un mateixa persona serà de
una beca al any.

