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Conveni de cooperació educativa entre el Departament de Justícia, mitjawant el 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i la Universitat Rovira i Virgili 
per a la realització de práctiques per a la formació d'estudiants. 

Barcelona, 11 d'abril de 2014 

REUNITS 

D'una banda, el senyor Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili, nomenat pel Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC 5634, de 21 
de maig de 2010) amb NIF Q-9350003-A, amb domicili a C/ de l'Escorxador, s/n, 
Tarragona. , en virtut de les competéncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la 
Universitat Rovira i Virgili, aprovat per Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 
3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de 
mar (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). 

D'altra banda, el senyor Josep Xavier Hernández i Moreno, com a Director del 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya 

MANIFESTEN 

1. Que la Universitat Rovira i Virgili imparteix en l'actualitat diferents disciplines 
universitáries, els plans d'estudis de les quals preveuen la possibilitat que els 
estudiants facin un període de práctiques externes a empreses, institucions i 
entitats públiques i privades, ja sigui amb carácter curricular o extracurricular. 

2. Que, per aquest motiu, es considera molt convenient la creació de programes 
de práctiques per a estudiants de la universitat en col.laboració amb entitats 
públiques i privades, amb la finalitat d'afavorir l'adquisició de competéncies que 
els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i 
fomentin la seva capacitat emprenedora. 

3. Que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjanat el 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, está disposat a col•laborar en 
aquest programa, motiu pel qual facilita que l'estudiantat faci práctiques 
curriculars, preferentment, i extracurriculars en els centres i serveis que el 
Departament de Justícia ofereixi. 
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ACORDS 

1. Objecte 
Conforme a la normativa aplicable a les práctiques académiques externes dels 
estudiants universitaris, amb aquest conveni de cooperació educativa s'estableix 
el marc regulador concret de les relacions entre els estudiants, el Centre d'Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada i la Universitat Rovira i Virgili per a la 
realització de práctiques externes curriculars, preferentment, i extracurriculars en 
els centres i serveis del Departament de Justícia. 

2. Definició de les places de práctiques i el projecte formatiu 
Cada plaw oferta per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
es concretará en un annex que signaran els representants del Centre d'Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada i de la Universitat Rovira i Virgili, així com 
l'estudiant al qual s'adjudiqui la práctica externa i que inclourá les dades 
següents: 
a) Modalitat de práctiques académiques externes: curriculars o extracurriculars. 
b) Centre, localitat i adrew on han de tenir lloc les práctiques. 
c) Dates de comenament i fi de les práctiques i la seva durada en hores, dins del 
marc legal vigent, així com l'horari assignat. Si es tracta de práctiques 
académiques externes curriculars, la durada és establerta pel pla d'estudis 
corresponent. En el cas de les práctiques académiques externes extracurriculars la 
durada no será superior al cinquanta per cent del curs académic. 
d) Projecte formatiu, activitats i competéncies a desenvolupar. 

3. Adjudicació de les práctiques externes 
La Universitat Rovira i Virgili adjudicará les places ofertes pel Centre d'Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada d'acord amb els seus propis procediments de 
configuració de l'oferta, difusió, sol.licitud i adjudicació de les práctiques 
externes. L'adjudicació garantirá,en tot cas, els principis de transparéncia, 
publicitat, accessibilitat universal i igualtat d'oportunitats. 

4. Permisos 
L'estudiantat en práctiques tindrá dret als permisos que determini la normativa 
vigent, així com els que, a més a més, estableixin la própia Universitat Rovira i 
Virgil i i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 

5. Assegurances 
Durant el període de práctiques, l'estudiantat queda cobert per les prestacions de 
l'assegurana escolar; en cas contrari, haurá de garantir la seva cobertura en 
algun altre sistema assistencial, la qual cosa haurá d'acreditar abans de la 
signatura de l'annex corresponent. Així mateix, haurá d'acreditar la cobertura 
d'una assegurana de responsabilitat civil. 
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6. Práctiques no remunerades 
Atés el carácter formatiu d'aquestes práctiques académiques externes, de la seva 
realització no deriven, en cap cas, vincles laborals ni obligacions própies d'una 
relació laboral. L'alumnat no percebrá cap retribució, gratificació directa ni 
borses o ajudes d'estudis per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especial itzada. 

7. Confidencialitat i protecció de dades 
L'estudiantat haurá de guardar una absoluta reserva de tots els temes i matéries a 
qué tingui accés directament o indirecta com a conseqüéncia de la realització de 
les práctiques. Així mateix, les parts es comprometen a complir la normativa 
vigent en matéria de protecció de dades. 

8. Tutories 
En l'annex que concreti cada plaw, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada designará un tutor que supervisará les activitats de l'estudiant, 
l'orientará, controlará el desenvolupament de la práctica i emetrá l'informe final 
de valoració. Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili hi designará un tutor 
académic que fará un seguiment efectiu de les práctiques, les avaluará de 
conformitat amb els procediments establerts per la Universitat i elaborará 
l'informe de valoració corresponent. 

9. Vigéncia 
Aquest conveni s'estableix amb carácter indefinit, sense perjudici de les causes 
d'extinció indicades en la cláusula següent. 

1 0. Causes d'extinció 
Seran causes d'extinció anticipada d'aquest conveni: 
a) El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit. 
b) La voluntat de qualsevol de les parts feta amb el termini de preavís de dos 
mesos. 
c) L'incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants 
del conveni. 
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte 
del conveni. 

1 1 . Jurisdicció 
El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i la Universitat Rovira i 
Virgili es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
sorgeixi en relació amb la interpretació i l'execució del present conveni. En cas 
que sorgeixin qüestions litigioses derivades de la seva aplicació, será competent 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni, per 
duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encaKalament. 

IVERSITAT 

RA VIRG11.1 
ECTORAT 

Per la Universitat Rovira Virgili 
El rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal 

Pel Centre d'Estudis Jurídics' Formació Especialitzada 
El director, 
Josep Xavier Hernández i Móreno 
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