De l'altra,
El senyor Josep Colls Comas, director de l'Institut Ramon Muntaner, amb domicili al
carrer Sant Pau de Figueres (17600).

Montserrat Mindan Cortada
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La senyora Montse Mindan Cortada, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la
corporació de data 31 de juliol de 2018; i assistit pel secretari, el senyor Francisco Luis
Muñoz Cameo.

I d'una altra,
L'estudiant Hanae El Artab amb DNI 42299155Q, estudiant del cicle formatiu de Grau
Superior en Integració Social de l'Institut Ramon Muntaner.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present conveni, d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre

Francisco Luis Muñoz Cameo
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ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i declaren la realització de les pràctiques no
comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l'alumna.

SEGELL
ELECTRONIC
CCAE
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D'una part,

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

I. PARTS QUE INTERVENEN

https://ssl.altemporda.cat/validador/

en entitats col·laboradores.

Codi Segur de Validació

Ramon Muntaner de Figueres per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Url de validació

Conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Institut

08/12/2018 PRESIDENT/A
Montserrat Mindan Cortada
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Segon. Competència
Ambdues entitats es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest
conveni, d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de
2015 i declaren la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica
prestació de serveis per part de l'alumne.

Tercer. Condicions
Les condicions de l'estada de pràctiques seran les següents:
1.

l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant al
Institut.

Francisco Luis Muñoz Cameo
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2.
3.
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S'estableix que el període de durada de les pràctiques sigui des del 21 de
novembre de 2018 al 18 d’abril de 2019. Aquesta dedicació es compatible amb

El nombre total d'hores de l'estada de pràctiques externes és de 383.
L'estada de pràctiques tindrà lloc a l'Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Quart. Drets i deures.
Els drets i deures de l’estudiant són els establerts a l’article 9 del Reial Decret 592/2014,
entre els quals figuren:
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L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el pla
d'activitats detallat a l'annex d'aquest conveni, en el qual s'inclouen els objectius
educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan
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 proporciona-li una formació completa i integral.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

Primer. Objecte

Codi Segur de Validació

PACTES

Url de validació
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f.
g.

h.
i.

j.

amb la situació de discapacitat.

Deures:
a.

Francisco Luis Muñoz Cameo
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b.
c.

Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor a
l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de l'Institut Ramon
Muntaner.
Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de
l'Institut Ramon Muntaner.
Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista de
l’activitat, i comunicar-li i informar-lo sobre qualsevol incidència que pugui
sorgir en el desenvolupament d’aquella activitat.

2025ed951c7947ccafa29a6c3dfaa9a7001

d.
e.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

c.
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b.

Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un
tutor de l'Institut Ramon Muntaner i per un professional de l’entitat externa
col·laboradora.
Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les
pràctiques.
En els casos en què així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per
part de l’entitat col·laboradora, que serà satisfeta en la forma que oportunament
determinin ambdues parts.
Rebre la documentació relativa a les pràctiques amb antelació suficient.
Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per
part de l’entitat col·laboradora.
Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis,
comunicant-ho prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució.
A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les
pràctiques, amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si
escau, el seu rendiment.
A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació
reguladora de la matèria.
A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb
discapacitat a la tutela, la informació, l’avaluació i el desenvolupament mateix
de les pràctiques en igualtat de condicions.
A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les
pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades

Codi Segur de Validació

a.

Url de validació

Drets:
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i.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a.
b.
c.
d.

Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant tindrà permís tot el dia, quan
tingui lloc un examen.
Per tutoria. L’estudiant tindrà permís les hores indispensables per a la tutoria.
Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant tindrà permís durant les
hores indispensables per a la presentació de treballs acadèmics.
Per visita mèdica. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per
assistir a la visita mèdica.

L’estudiant haurà d’informar l’entitat col·laboradora, amb suficient antelació, de les
absències que siguin previsibles, i haurà de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden
comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al

Francisco Luis Muñoz Cameo
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temps de permís gaudit, sempre que aquesta ampliació es comuniqui abans de la
finalització del període inicialment pactat amb l'Institut Ramon Muntaner.
L’estudiant es compromet expressament a tractar amb absoluta confidencialitat la
informació interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupi l’estada de pràctiques, i a
guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop
l’hagi finalitzat.
L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria .
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h.
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g.
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e.
f.

Lliurar a l'Institut tots els documents i informes que li siguin sol·licitats per al
seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora en la data acordada.
Complir i respectar les normes de funcionament i les polítiques de l’entitat
externa col·laboradora.
Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats
acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de
col·laboració establertes.
Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa,
entitat o institució pública o privada, i no explotar les dades obtingudes en la
pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o
privada.
Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat
externa col·laboradora, i salvaguardar el bon nom de l'Institut Ramon Muntaner.

Codi Segur de Validació

d.

Url de validació
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Cinquè. L'Institut Ramon Muntaner designarà un tutor/a acadèmic/a que ha de
vetllar perquè el projecte formatiu es desenvolupi correctament i ha de dur a terme el
procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant/a tutelat, d’acord amb el que
estableix l’article 15 del Reial Decret 592/2014.
Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa per a les parts l’assumpció
d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap
cas no implica l’existència de relació laborar entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora,
tal com estableix l’article 2.3 del Reial Decret 592/2014.

Francisco Luis Muñoz Cameo
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Setè. En cas d’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni, es pot
rescindir el mateix per iniciativa de qualsevol de les parts, amb la comunicació prèvia a
les parts. En tot cas, aquest conveni queda rescindit en el moment en què l’estudiant/a
finalitza els estudis.
Vuitè. Que Hanae El Artab, amb DNI 42299155Q, estudiant del cicle formatiu de Grau
Superior d'Integració Social, no he estat condemnat/da per sentencia ferma per algun
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Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet, expressament, i d’acord amb la Llei
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades de l’estudiant
d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i facilitar a
l’estudiant les dades necessàries perquè pugui exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant/a de l’organització i el
funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a
seguretat i riscos laborals.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

El tutor/a designat per l’entitat col·laboradora té els drets i els deures recollits a l’article
11 del Reial Decret 592/2014.

Codi Segur de Validació

El tutor/a ha de vetllar per la formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el
projecte formatiu i coordinar-se amb el/la tutor/a acadèmic/a persona tutora interna
designat/da per l'Institut Ramon Muntaner.

Url de validació

Quart. L’entitat col·laboradora designa una persona tutora que ha de vetllar per la
formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i coordinar-se
amb la persona tutora de l'Institut Ramon Muntaner.
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Dotzè. El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de
les parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves
necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de nou
conveni o en forma d’addenda de modificació de l’actual. Aquestes modificacions seran
decidides de comú acord per les parts.
Tretzè. El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les
parts que subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Així mateix, i de conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el

Francisco Luis Muñoz Cameo
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present conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona.
D'acord amb el mateix article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també
s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
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Onzè. L'institut Ramon Muntaner i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de
la subscripció d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la
voluntat de col·laboració establerta entre les parts, així com per garantir-ne la validesa,
tots els convenis han d’estar signats per les persones interessades i han d’estar
segellats per l'Institut i l’entitat col·laboradora.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Desè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’aplicació, interpretació o execució
d’aquest conveni es resoldrà de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les
parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Girona.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

Novè. Aquest conveni se subscriu a l’empara del que disposa la normativa establerta
per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015 i declaren la realització de les
pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de
l'alumne.

Codi Segur de Validació

delicte contra la llibertat sexual d’acord amb allò que disposa l’art. 13.5 de la LOPJM, en
la nova redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infantesa i a l’adolescència i, per tant, compleix els
requisits exigits legalment per a poder efectuar l’estada de pràctiques acadèmiques.

Url de validació
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Josep Colls Comas
Director del Centre

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari

Signat digitalment
per 40446007R
JOSEP COLLS (R:
Q6755204B)
Data: 2018.12.13
12:57:51 +01'00'
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Montserrat Mindan Cortada
Presidenta

40446007R
JOSEP COLLS
(R:
Q6755204B)
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Per part de l'Institut Ramon Muntaner
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Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Codi Segur de Validació

Figueres, a la data de la signatura electrònica

Url de validació

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per
duplicat.
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