CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE CONSORCI DEL
LLUÇANÈS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ
DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
REUNITS:
D'una part, el Sr. Isaac Peraire i Soler, amb DNI núm. 77740247V, representant legal
de Consorci del Lluçanès, amb NIF P0800097H i amb seu a Carrer Vell, 3 de Santa
Creu de Jutglar que actua en nom i representació d'aquesta entitat.
I de l’altra part, el Dr. Sergi Bonet Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el
Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de
Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que
s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per
Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb
seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17071 i NIF Q-6750002 E.
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte, i
MANIFESTEN
I. En l’actualitat, la Universitat imparteix diferents disciplines universitàries, els plans
d’estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants facin un període de
pràctiques en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori.
Tanmateix, els estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les
previstes en els plans d’estudi, són les anomenades pràctiques extracurriculars.
II. La formació pràctica externa de l’alumnat de la Universitat de Girona esta regulada
per la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de Graus i Màsters aprovada
pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm . 8/12, de 20 de desembre de 2012,
que defineix les modalitats curriculars i extracurriculars així com el requeriment
d’inclusió en el Suplement Europeu del Títol.
III. Igualment és d’aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i és aplicable l’Estatut de
l’estudiant universitari aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre i per
tota aquella normativa vigent que li sigui d’aplicació
IV. Ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i
la realitat professional, volen col•laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica
dels estudiants, i per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la
cooperació mútua és formalitzar un conveni de col•laboració acadèmica amb l’objectiu
que l’estudiant desenvolupi de manera pràctica els coneixements que adquireix a la

Universitat, i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la
capacitat suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest conveni de
col•laboració de conformitat amb els següents
ACORDS
Primer. Objecte
Aquest acord té per objecte establir un marc de col•laboració entre les parts signants,
a fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiant en els
camps dels estudis oficials que ofereix la Universitat de Girona, tal com es determina
en els plans d’estudis respectius.
Segon. Formalització.
Aquesta col•laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de
cooperació educativa individual, d’acord amb el model que s’annexa, entre l’estudiant,
la institució receptora i la Universitat de Girona.
A cada conveni s’aplicarà el preu, aprovat pel Pressupost de la UdG, per a la tramitació
dels convenis de cooperació educativa amb empreses o institucions per a la realització
de pràctiques externes, amb independència que els estudiants percebin ajut de
l’empresa o institució
La institució receptora identificarà a la UdG la persona que signarà els convenis a què
fa referència el paràgraf anterior. Per part de la UdG correspondrà signar aquests
convenis al degà o director del centre responsable de l’estudi des del qual l’estudiant
desenvolupi la pràctica.
Tercer. Naturalesa de les pràctiques.
La relació que s’estableix entre l’estudiant i Consorci del Lluçanès és estrictament
acadèmica i no laboral. En el cas que en acabar les pràctiques l’estudiant s’incorpori a la
plantilla de l’empresa, el temps d’estança no es computa a l’efecte d’antiguitat, ni
l’eximeix de la realització del període de prova, excepte en el supòsit que en el
conveni col•lectiu aplicable estigués expressament estipulat.
Quart. Obligacions de Consorci del Lluçanès
Consorci del Lluçanès es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la
seva entitat. Alhora, el personal de Consorci del Lluçanès ha de vetllar per garantir una
actitud formativa envers els estudiants que estiguin en període de pràctiques.
Als estudiants en pràctiques se’ls nomena un tutor, per part de Consorci del Lluçanès,
encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques.

Cinquè. Obligacions de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic, que tindrà la responsabilitat de
fer el seguiment de les pràctiques, i sobre les altres qüestions que es determinin en la
normativa.
Sisè. Obligacions de l’estudiant
L’estudiant té les obligacions i els drets que s’expliciten en el conveni de cooperació
educativa que s’annexa.
Setè. Resolució anticipada dels convenis de cooperació educativa
El conveni preveurà la resolució anticipada per incompliment de les obligacions per
alguna de les parts.
Vuitè. Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants
Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar obligatòria que la
Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se o, en el cas que estiguin
exclosos per edat, per l’assegurança voluntària d’accidents requerida als estudiants
participants en pràctiques externes.
Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per tal de
cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les
pràctiques esmentades.
Si les condicions de l’entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures,
aquestes seran assumides per Consorci del Lluçanès i s’explicitaran en el conveni de
cooperació educativa.
Novè. Durada del conveni
La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de la data de la
seva signatura.
S’entén tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, en cas que no es
produeixi, per qualsevol de les dues parts, la comunicació per escrit en sentit contrari,
amb un mínim de 3 mesos d’antelació a l’expiració.
En qualsevol cas, la finalització d’aquest acord no afecta la vigència dels convenis de
cooperació educativa signats a l’empara seva.

Desè. Extinció
El conveni s’extingeix per l’expiració del termini convingut.
Les causes de rescissió del conveni poden ser les següents
• Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
• Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a
l’objecte d’aquest conveni.
• Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes
al conveni.
• Per la denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos
d’anticipació.
Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció
acabaran el període de pràctiques.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per
duplicat i a un únic efecte, en el lloc i la data esmentats més avall.

Girona, 19 de febrer de 2016

Isaac Peraire i Soler
Consorci del Lluçanès

Per la Universitat de Girona
Francesc Roca Urgell
(Per resolució del rector,
de 10 de gener de 2014,
de delegació de signatura)

