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Aprovació de la modificació del Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a
la Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de
Garantia Juvenil i projectes de Formació Ocupacional.

De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
El 21 de març de 2014 la Junta de Govern va aprovar les Normes reguladores de
pràctiques a la Diputació de Tarragona, les quals van ser modificades per Junta de Govern
de 27 de maig de 2016, per tal d’acollir estudiants en pràctiques provinents de diferents
ensenyaments universitaris i excepcionalment de cicles formatius de grau superior o
batxillerat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació
acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que preparin als estudiants per a
l'exercici d'activitats professionals.
L’1 de juliol de 2016 la Junta de Govern va aprovar la modificació de les Normes
reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona i de participació de joves en
projectes del Programa de Garantia Juvenil i l’aprovació del text refós de les mateixes, per
tal d’incloure la tipologia de persones que participen en els projectes executats dins el
Programa de Garantia Juvenil i establir el seu corresponent ajut econòmic.
D’acord amb l’informe-proposta del responsable d’unitat gestora Suport a les persones de
la Unitat Assistència Tècnica, de data 4 d’octubre de 2018, actualment la Diputació de
Tarragona executa diferents projectes de Formació Ocupacional, dirigits a persones que es
troben en situació d’atur i que no estan incloses en el Sistema de Garantia Juvenil, l’
objectiu dels quals és millorar l’ocupabilitat de les persones destinatàries, dotant-les d’una
major capacitació competencial, tant a nivell personal com professional, i proporcionar
recursos per a la seva inserció laboral en el teixit empresarial del territori.
Les persones destinatàries dels projectes de Formació Ocupacional i el seu corresponent
ajut econòmic tenen unes característiques diferents a les establertes per les persones
incloses dins el Sistema de Garantia Juvenil; per aquest motiu, manifesten la necessitat d’
incloure un tercer capítol, per tal de recollir aquestes peculiaritats, així com dels seus
corresponents ajuts econòmics.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 15/02/2019 a les 14:47:15

Respecte l’ajut econòmic, s’ha pres com a referència l’establert a l’Ordre PRA/37/2018, de
16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del
Fons Social Europeu previstos en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació,
destinats als ens locals per a la inserció de les persones més vulnerables.
En concret, es modifica el redactat del preàmbul i l’article 1, i s’introdueix el capítol 3
“Projectes de Formació Ocupacional”.
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Per altra banda, cal modificar el nom del projecte Programa de Garantia Juvenil de la
Generalitat de Catalunya pel nom de Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de que
puguin ser beneficiaris tots els joves que participin en aquest programa, ja siguin a través
de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra ens.
Per últim, respecte els convenis d’estudiants en pràctiques, s’ha considerat adient modificar
el procediment a seguir per a la seva sol·licitud i actualitzar l’import de l’ajut econòmic i el
número d’hores diàries corresponents, així com actualitzar els diferents noms de les àrees i
unitats del text refós.

Fonaments de dret

1. Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
2. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de formació en centres de treball.
3. Normativa relacionada amb el Programa de Garantia Juvenil i les convocatòries
específiques dels diferents programes.
4. Normativa relacionada amb els projectes de Formació Ocupacional i les seves
convocatòries específiques.
5. Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i les condicions d’inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes
de formació.
6. Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions
públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

En conseqüència, S'ACORDA:

1. Aprovar les modificacions del Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a la
Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia
Juvenil i projectes de Formació Ocupacional, que consta com annex, en el sentit que s’ha
detallat en l’apartat de fets d’aquest acord.
2.
Comunicar aquest acord a les diferents àrees i organismes, Junta de Personal
Funcionari, Comitè d’Empresa, Secció Sindical UGT, Secció Sindical CCOO i Secció
Sindical USTEC.
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3.
Publicar el Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a la Diputació de
Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil i
projectes de Formació Ocupacional, a la Intranet de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
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En el cas del personal funcionari:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
En el cas del personal laboral:
- Demanda laboral davant del Jutjat Social de Tarragona, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació.
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TEXT REFÓS DE LES NORMES REGULADORES DE PRÀCTIQUES A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DE PARTICIPACIÓ DE JOVES EN
PROJECTES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL I PROJECTES
DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

PREÀMBUL.
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La Diputació de Tarragona promou les pràctiques amb alumnes procedents
d’instituts i d’universitats, enteses com a estades formatives no laborals que
realitzen els estudiants i que tenen per objecte aplicar i complementar els
coneixements adquirits en la formació acadèmica i afavorir l'adquisició de
competències que preparin als estudiants per a l'exercici d'activitats
professionals.
Alhora, la Diputació de Tarragona, conscient de la situació econòmica actual,
participa en el Programa de Garantia Juvenil, que és una iniciativa europea
que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball.
Així mateix, la Diputació de Tarragona realitza accions de Formació
Ocupacional dirigides a persones en situació d’atur per tal de millorar
l’ocupabilitat, les competències, tant personals com professionals, i
augmentar les possibilitats d’inserció en el teixit empresarial del territori.

Article 1.- Objecte.
Amb aquestes normes es regula el procediment per a la subscripció de
convenis de pràctiques a la Diputació de Tarragona, la participació en els
programes de garantia juvenil i la participació en projectes de Formació
Ocupacional.
En tots els casos, la relació entre l’alumne i la Diputació no és de tipus
laboral, perquè estem davant d’activitats de naturalesa formativa i/o
d’acompanyament individualitzat per a la recerca de feina, per la qual cosa,
de la seva realització no es derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una
relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la
prestació laboral pròpia de llocs de treball.
Tampoc podran tenir la consideració de mèrit per a l'accés a l’ocupació
pública, no seran computades a l'efecte d'antiguitat o reconeixement de
serveis previs, ni eximiran del període de prova/pràctiques previst en el
corresponent procés de selecció.

CAPÍTOL 1. CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB ESTUDIANTS.
Article 2.- Àmbit d’aplicació.
Els convenis específics de cooperació educativa de pràctiques curriculars o
extracurriculars que subscrigui la Diputació de Tarragona o els seus
organismes autònoms amb instituts o universitats.
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Aquesta normativa és d'aplicació supletòria, en tot allò que sigui possible, als
convenis de pràctiques curriculars en centres d’ensenyament titularitat de la
Diputació, els quals són gestionats directament per la Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà, que n’haurà de trametre còpia de la resolució i del conveni a l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació.
Així mateix, també és d’aplicació supletòria, en tot allò que sigui possible, als
convenis de pràctiques que gestioni l’Organisme Autònom BASE Gestió
d’Ingressos, que també haurà de trametre còpia de la resolució i del conveni
a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació.
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Article 3.- Tipologia d'alumnat en pràctiques que pot tenir la Diputació
de Tarragona.
La Diputació de Tarragona pot acollir el següent tipus d’alumnat en
pràctiques:
a) Amb caràcter preferent, a l’alumnat matriculat a un grau o un màster a
la Universitat Rovira i Virgili.
b) Quan es tracti d’un ensenyament universitari o postuniversitari que no
s’imparteixi a la URV, es podrà valorar la conveniència de subscriure
un conveni amb una altra universitat pública o privada de Catalunya i,
excepcionalment, de fora de Catalunya.
c) Es podrà valorar la possibilitat de subscriure convenis de pràctiques
amb estudiants de cicles formatius de grau superior o estudiants de
batxillerat.
En relació amb els supòsits a) i b) d’aquest article, els ensenyaments de grau
tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general,
en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l'exercici
d'activitats de caràcter professional. En canvi, l’objectiu dels ensenyaments
de màster és que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter
especialitzada o multidisciplinària, orientada a l'especialització acadèmica o
professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. En
ambdós casos, les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars.

Article 4.- Procediment a seguir per sol·licitar alumnes en pràctiques i
per a la subscripció del corresponent conveni.
Un cop a l’any, en l’escrit de necessitats de plantilla i relació de llocs de
treball per a l’exercici corresponent, configuració del capítol 1, i estudiants en
pràctiques, l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria requerirà a
les àrees i organismes que manifestin si volen acollir estudiants en
pràctiques, així com la seva especialitat, durada, tutor, tasques i període.
Excepcionalment, fora d’aquest període anual, es valorarà la conveniència de
considerar noves peticions de pràctiques al llarg de l’any.
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Les diferents peticions seran validades per l'Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria i es trametran les diferents ofertes a la universitat,
que ens proporcionarà una relació dels estudiants proposats.
L'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria farà la selecció de
l'estudiant.
L'aprovació de les pràctiques s'efectuarà per resolució del diputat delegat de
l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria i el conveni específic
de pràctiques se signarà per l’òrgan competent de la Diputació, el rector o
degà i, en el seu cas, l’estudiant.
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En cap cas, es podran iniciar les pràctiques fins que el conveni de pràctiques
no estigui signat per totes les parts.
L’alumnat en pràctiques es dirigirà el primer dia a l'Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria, que els lliurarà un dossier informatiu de
la institució i els indicarà l'àrea o organisme on desenvoluparan les pràctiques
i qui serà el seu tutor/a.

Article 5.- Tipologia de pràctiques i ajut econòmic.
5.1 Tipologia
Les pràctiques amb estudiants poden ser de dos tipus: curriculars o
extracurriculars.
Preferentment se subscriuran convenis de pràctiques curriculars, entesos
com a activitats acadèmiques integrants del Pla d'Estudis. La durada
d'aquestes pràctiques serà la que vingui determinada en el Pla d'Estudis de
l'ensenyament corresponent.
També podran subscriure’s convenis de pràctiques extracurriculars, que són
aquelles que l'estudiant realitza amb caràcter voluntari durant el seu període
de formació i que, encara que tenen les mateixes finalitats que les pràctiques
curriculars, no formen part del corresponent Pla d’Estudis.
La durada d'aquestes pràctiques no serà superior al 50% d'un curs acadèmic
(6 mesos).
En qualsevol cas, un mateix estudiant pot tenir més d'un conveni de
pràctiques amb la Diputació de Tarragona pels mateixos estudis sempre que
no superi el període màxim de sis mesos.
L'estudiant serà donat d'alta a la Seguretat Social en els termes que determini
la normativa vigent.

5.2 Ajut econòmic
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La Diputació abonarà un ajut econòmic als estudiants de grau que realitzin
pràctiques extracurriculars i a tots estudiants de màster, independentment del
caràcter curricular o extracurricular de les pràctiques realitzades.
L’ajut econòmic consistirà en un import mensual de 900,00 € bruts, per una
jornada completa, o la part proporcional a aquesta quantitat d'acord amb
l'horari o al temps d'estada a la Diputació.
La quantitat econòmica que rebi l’alumne és, en tot cas, en concepte de beca
o ajut a l'estudi, i està subjecta al règim fiscal que correspongui.
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Article 6.- Drets i deures de l’estudiant.
1. Drets
- A tenir un tutor/a de la Diputació que li faci un seguiment de les tasques i
elabori un informe final sobre les aptituds que l'estudiant hagi demostrat, amb
menció expressa de l’activitat desenvolupada, la duració i, si fos el cas, del
seu rendiment.
- A rebre, per part de la Diputació, informació de la normativa de seguretat i
prevenció de riscos laborals.
- A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la
legislació reguladora de la matèria.
- A complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació, prèvia comunicació amb antelació suficient a l'entitat
col·laboradora, i presentant els justificants corresponents, en els termes que
disposin els convenis de cooperació educativa.
- A disposar dels recursos necessaris per a l'accés dels estudiants amb
discapacitat a la tutela, a la informació, a l'avaluació i al propi acompliment de
les pràctiques en igualtat de condicions.
- A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les
pràctiques amb aquelles activitats i situacions personals derivades o
connectades amb la situació de discapacitat.
- L’estudiant haurà d’estar cobert durant la durada de tot el període de
pràctiques per l'assegurança escolar obligatòria o assegurança que la
universitat consideri oportuna d’acord amb les tasques que hagi de
desenvolupar l’estudiant. En cas que l’assegurança escolar no el cobrís,
l’estudiant quedarà cobert per l’assegurança de la Diputació.
- Qualsevol altre dret que prevegi la normativa vigent i/o en els
corresponents convenis de cooperació educativa subscrit per la Universitat i
amb la Diputació.
2. Així mateix, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes
els estudiants han d'atendre el compliment dels següents deures:
- Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes establerta per la
universitat.
- Conèixer i complir el Projecte Formatiu de les pràctiques seguint les
indicacions del tutor assignat per l'entitat col·laboradora sota la supervisió del
tutor acadèmic de la universitat.
- Mantenir contacte amb el tutor acadèmic de la universitat durant el
desenvolupament de la pràctica i comunicar-li qualsevol incidència que pugui
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sorgir, així com lliurar els documents i informes de seguiment intermedi i la
memòria final que li siguin requerits.
- Incorporar-se a la Diputació en la data acordada, complir amb: l'horari
previst en el projecte educatiu, les indicacions del tutor de la Diputació, i les
normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.
- Desenvolupar el Projecte Formatiu i complir amb diligència les activitats
acordades amb la Diputació d'acord amb les línies establertes.
- Elaboració de la memòria final de les pràctiques i, si escau, de l'informe
intermedi. Se’n lliurarà un exemplar a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria de la Diputació.
- Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de la Diputació
i guardar secret professional sobre les seves activitats, durant la seva estada
i finalitzada aquesta. A aquests efectes l’estudiant signarà un document de
compromís i confidencialitat que li facilitarà la Diputació de Tarragona.
- Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política i el
personal de l'entitat col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la
universitat a la qual pertany.
- Qualsevol altre deure que prevegi la normativa vigent i/o en els
corresponents convenis de cooperació educativa subscrit per la Universitat i
amb la Diputació.

Article 6 bis.- Drets i deures del tutor professional designat per la
Diputació
Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb
un tutor designat per la Diputació, que serà el responsable de la seva
formació en el centre de treball.
Aquest ha de ser una persona vinculada a la Diputació, amb experiència
professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela
efectiva. No podrà coincidir amb la persona que exerceix les funcions de tutor
acadèmic de la universitat.
1. El tutor professional tindrà els següents drets:
- Al reconeixement de la seva activitat col·laboradora, per part de la
universitat, en els termes previstos en el conveni de cooperació educativa.
- A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així
com del Projecte Formatiu i de les condicions del seu desenvolupament.
- Tenir accés a la universitat per obtenir la informació i el suport necessaris
per al compliment dels fins propis de la seva funció.
- Aquelles altres consideracions específiques que la universitat pugui establir.
2. Així mateix tindrà els següents deures:
- Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat a desenvolupar d'acord amb el que
estableix el Projecte Formatiu.
- Supervisar les seves activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la
pràctica amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb
l'aprenentatge.
- Informar l'estudiant de l'organització i funcionament de l'entitat i de la
normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i riscos laborals.
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- Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de
les activitats establertes en el conveni de cooperació educativa, incloent
aquelles modificacions del pla formatiu que puguin ser necessàries per al
normal desenvolupament de la pràctica, així com la comunicació i resolució
de possibles incidències que poguessin sorgir, i el control de permisos per a
la realització d'exàmens.
- Emetre l'informe final, i si escau, l'informe intermedi, i en lliurarà un
exemplar a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la
Diputació.
- Proporcionar la formació complementària que necessiti l'estudiant per a la
realització de les pràctiques.
- Proporcionar a l'estudiant els mitjans materials indispensables per al
desenvolupament de la pràctica.
- Facilitar i estimular l'aportació de propostes d'innovació, millora i
emprenedoria per part de l'estudiant.
- Facilitar al tutor acadèmic de la universitat l'accés a l'entitat per al
compliment dels fins propis de la seva funció.
- Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui
de l'estudiant com a conseqüència de la seva activitat com a tutor.
- Prestar ajuda i assistència a l'estudiant, durant la seva estada a l'entitat, per
a la resolució d'aquelles qüestions de caràcter professional que pugui
necessitar en l'exercici de les activitats.

CAPÍTOL 2. PROJECTES QUE S’EXECUTIN DINS EL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL.
Article 7.- Objecte.
La Diputació de Tarragona executa diferents projectes dins el Programa de
Garantia Juvenil.
El Programa de Garantia Juvenil va adreçat a persones joves que hagin
abandonat prematurament el sistema educatiu, que hagin assolit, o no, el
graduat en ESO i que no segueixin una formació reglada, ni disposin
d’experiència laboral consolidada, o bé hagin abandonat els estudis
postobligatoris de formació professional o universitaris, o que havent-los
acabat no trobin feina.
L’objectiu del programa és, a través d’un procés personalitzat
d’acompanyament i suport, explorar quins són els seus interessos i
motivacions, orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i
executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta formativa
flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d’inserir-se en el món
laboral o bé retornar al sistema educatiu.

Article 8.- Tipologia de les persones que participen en els projectes.
La tipologia de les persones que puguin participar en els projectes la
determinarà la normativa de la convocatòria específica del Programa de
Garantia Juvenil.
6
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 15/02/2019 a les 14:47:15

Article 9.- Ajut econòmic.
L’assistència als projectes del Programa de Garantia Juvenil, mentre no hi
hagi relació laboral amb la Diputació, dóna dret a un ajut econòmic de 9
euros/dia que té per objecte servir d’estímul i garantir la continuïtat dels
participants en els diferents projectes, i compensar les possibles despeses
que la seva participació pugui comportar.
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La concessió de l’esmentat ajut estarà condicionat a l’assistència diària i a
l’aprofitament de les activitats.
A aquests efectes, des de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria es farà un informe mensual amb les assistències dels joves
participants als projectes ocupacionals i amb indicació de l’import que cal
abonar.

CAPÍTOL 3. PROJECTES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL.
Article 10.- Objecte.
La Diputació de Tarragona executa diferents projectes de Formació
Ocupacional dirigits a persones que es troben en situació d’atur.
L’objectiu dels projectes és millorar l’ocupabilitat de les persones
destinatàries, dotant-les d’una major capacitació competencial, tant a nivell
personal com professional, i proporcionar recursos per a la seva inserció
laboral en el teixit empresarial del territori.

Article 11.- Tipologia de les persones que participen en els projectes.
La tipologia de les persones que puguin participar en els projectes es
determinarà bé per la normativa reguladora de la Generalitat de Catalunya,
bé per la normativa d’altres administracions públiques o bé per la Diputació
de Tarragona, en el cas dels projectes propis.

Article 12.- Ajut econòmic.
Els participants dels diferents projectes de Formació Ocupacional no inclosos
dins el Programa de Garantia Juvenil, tindran dret a rebre l’ajuda econòmica
si no perceben rentes o ingressos, siguin quina siguin la seva naturalesa,
iguals o superiors en còmput mensual al 75% de l’Indicador Públic de Rentes
d’Efectes Múltiples (IPREM). Les ajudes que rebin per prestacions socials
públiques o d’assistència social, seran compatibles amb l’ajuda econòmica
prevista en el projecte per assistència a itineraris formatius.
L’ajut econòmic dels participants serà el producte resultant de multiplicar els
dies d’assistència pel cost unitari establert en el respectiu projecte.
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A aquests efectes, des de la unitat que gestioni els projectes es farà un
informe mensual amb les assistències de les persones participants amb
indicació de l’import que cal abonar.

Disposició addicional
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En tot allò no previst en aquestes normes resultarà d’aplicació el Reial decret
592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les practiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris, i la Ordre ENS/241/2015, de 27 de
juliol, de formació en centres de treball.
També és d’aplicació amb caràcter supletori tota la normativa relacionada
amb el Programa de Garantia Juvenil i les convocatòries especifiques dels
diferents programes.

Entrada en vigor
Aquestes normes entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació, si bé
l’apartat referit a l’ajut econòmic pels participants s’aplicarà amb efectes de la
data d’inici del projecte.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquestes
normes han estat aprovades com a annex
per la Junta de Govern en la data que
consta en el corresponent acord.
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