
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Aprovació del conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per la realització de les practiques
acadèmiques externes de l'alumne Lluis Dutras Martínez.

Fets

1- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar en la formació d’estudiants que en un futur poden tenir una presència específica en el
medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència i capacitació laboral i
professional per exercir tasques docents de tutorització.
2- L’Escola politècnica superior de la Universitat  de Girona ha expressat  el seu interès per
formalitzar un conveni  de pràctiques acadèmiques per tal  que els  seus  alumnes,  en concret
l’alumne  de  doble  titulació  de  Grau  en  Enginyeria  en  Tecnologies  Industrials  /  Grau  en
Administració  i  Direcció  d’Empreses  Lluis  Dutras  Martínez,  s’apropin  a  la  realitat  social,
educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i recursos per al futur exercici
de la professió.
3- L'objecte del conveni es el d’establir les condicions sobre les quals s’han de desenvolupar les
pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les
pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per
tal de proporcionar-li una formació complerta i integral.
4- Que a l’empara del Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, en el que es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i amb la finalitat de concretar
les  seves  obligacions  i  actuacions,  les  dues  parts  implicades  volen  establir  un  conveni  de
cooperació educativa.
5- L’alumne Lluis Dutras Martínez amb DNI 40365840N realitzarà el període de pràctiques de
dilluns a divendres en horari de matins des del dia 25/06/2018 al 14/09/2018. El nombre total
d’hores de pràctiques externes serà de 330 i és realitzarà a l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà  c/  Sant  Llatzer,  21  (Figueres)  sota  la  supervisió  de  la  tècnica
d’energia Meritxell Frigola Puigmal amb la possibilitat de desplaçaments puntuals als municipis
de la comarca per reunions i visites.
6. En data 22 de juny de 2018 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable
a  l’aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  amb l'Escola  Politècnica  Superior  de  la
Universitat de Girona per la realització de les practiques acadèmiques externes de l'alumne Lluis
Dutras Martínez.
7. En data 22 de juny de 2018 el tècnic d’Administració General ve emetre informe favorable a
l’aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  amb  l'Escola  Politècnica  Superior  de  la
Universitat de Girona per la realització de les practiques acadèmiques externes de l'alumne Lluis
Dutras Martínez.
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Fonaments de dret

• Decret  legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel  qual s'aprova el  Text refós de la Llei  de
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC)
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
•  Reial  Decret  592/2014,  de 11  de  juliol,  en  el  que  es  regulen les  pràctiques  acadèmiques
externes dels estudiants universitaris 
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
•  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.
• Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  -   Aprovar  el  conveni  de  cooperació  educativa  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà  i  l’escola  politècnica  superior  de  la  Universitat  de  Girona  per  a  la  realització  de
pràctiques de l’alumne de doble titulació de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
/Grau en Administració i Direcció d’Empreses, Lluis Dutras Martínez amb DNI 40365840N,
que té per objecte l’aprenentatge i millora de la qualitat de la formació en relació amb la realitat
social, educativa, professional i laboral.

Segon.  -   Establir que la vigència de les pràctiques serà des del 25/06/2018 al 14/09/2018 en
horari de matins.

Tercer.- Designar com a tutor de l'alumne en pràctiques la senyora Meritxell Frigola Puigmal
que exerceix de Tècnica de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Quart.- Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinquè  .-   Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu
l'article  110.3  de  la  Llei  26/2010,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  de  les
administracions públiques de Catalunya.

Sisè  .-   Notificar aquest acord a la Universitat de Girona, a l'estudiant en pràctiques Lluis Dutras
Martínez i a l'Àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal per al seu coneixement i als
efectes adients.

Setè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que se celebri.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Intervingut i conforme,
L'interventor

Ernest Ruiz Garcia
El president, En dono fe
La secretària accidental,
Ferran Roquer Padrosa Francesca Falcó i Roig

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom
VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.
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