Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Direcció General d’Economia Cooperativa,
Social i d’Autoocupació

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Núm. i data d’entrada

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses 2005 (Ordre TRI/129/2004, de 14 d’abril)
D’una part
La subdirectora general d’Economia Cooperativa i Programes d’Economia Social del Departament de Treball i
Indústria
D’una altra part el centre
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Nom del/de la representant legal del centre

Càrrec que ocupa

Població
DNI

D’una altra part l’empresa
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Nom del/de la representant legal de l’empresa

Càrrec que ocupa

Població
DNI

Tots tres actuant en l’exercici dels seus càrrecs respectius i en la representació que tenen, es reconeixen
recíprocament la capacitat per contractar i s’obliguen en els termes d’aquest document,

ACORDEN:
La formalització del següent conveni conforme a les manifestacions i clàusules que hi figuren al dors i amb les
característiques que s’especifiquen a continuació:
Data de la resolució d’atorgament del curs

Nre. d’alumnes participants que es detallen en la relació nominal

Nom del curs

Núm. de curs

Tipus de pràctiques que es faran

Nom del centre de treball

Lloc on es faran les pràctiques (nom de la via, núm. i població)

Durada de les pràctiques

Data d’inici

Data de finalització

Dies de la setmana (especifiqueu-los)

Horari

Hores diàries

Nre. total d’hores de pràctiques

Nre. total total d’hores del curs

Tutories

Les parts accepten les estipulacions amb les característiques especificades que figuren al dors i, en prova de
conformitat, signen aquest document en els llocs i les dates indicats.
La subdirectora general d’Economia
Cooperativa i Programes d’Economia Social

Nom del document acreditatiu del poder i/o
d’autorització per signar

El/la representant legal del centre

.................................................................................
.................................................................................

Signatura i segell
Nom i cognoms

Glòria Panadès i Mínguez (e.f.)...............................................................................................

Signatura i segell
Nom i cognoms

..................................................................

....................................................., ................ d...................................................... de 200....
Nota: Cal presentar tres exemplars del conveni (anvers i revers) amb les signatures originals. No s’acceptaran convenis amb dades rectificades (líquid
correctiu, esmenes, retocs, esborraments, etc.) ni amb grapes. Cal entregar una còpia del conveni a cadascun dels alumnes participants.
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Generalitat de Catalunya
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Direcció General d’Economia Cooperativa,
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Conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses 2005 (Ordre TRI/129/2004, de 14 d’abril)
Manifestacions
I. Que el Departament de Treball i Indústria té
encomanada la gestió de la formació professional
ocupacional i l'execució del Pla nacional de formació
i inserció professional, que regula el Reial decret
631/1993, de 3 de maig, en virtut del Reial decret
1577/1991, de 18 d'octubre.
II. Que l'article 4 del Reial decret 631/1993, de 3 de
maig, abans esmentat, relatiu a les accions
formatives, estableix la possibilitat de fer pràctiques
en empreses sense que això impliqui l'existència de
relació laboral entre l’alumnat i l'empresa.

Per tot això, les parts subscriuen aquest conveni de
col·laboració d'acord amb les següents

Clàusules
Primera. Aquest conveni té per objecte dur a terme, a
l'empara de l'article 4 del Reial decret 631/1993, de 3
de maig, un període de pràctiques complementàries
dels cursos de formació ocupacional que s'indica als
apartats 2 i 3 de l’anvers.
Segona. Les pràctiques esmentades s'adrecen al
nombre d'alumnes que s'especifica a l’apartat 4 de
l'anvers i curs de formació ocupacional que
desenvolupa el centre signant s’indica als apartats 2 i 3
de l'anvers.

III. Que en data 29 d'abril de 2004 es va publicar a
l'Ordre TRI/129/2004, de 14 d'abril de 2004, per la
qual s'aproven les bases reguladores que regeixen la
concessió de subvencions per a la realització
d'accions per a la inserció laboral de les persones
acollides a la renda mínima d'inserció (RMI) i, en
data 13 d'abril de 2005, la Resolució TRI/993/2005,
de 21 de març, de convocatòria per al 2005 per a la
concessió d'aquestes subvencions.

Tercera. Les pràctiques objecte del conveni consistiran
en les tasques que s'indiquen a l’apartat 5 de l'anvers.

IV. Que a l'article 38 de l'Ordre de 14 d'abril de 2004,
per la qual s'aproven les bases reguladores que
regeixen la concessió de subvencions per a la
realització d'accions per a la inserció laboral de les
persones acollides a la renda mínima d'inserció
(RMI), s’estableix la possibilitat que la part pràctica
dels cursos de formació ocupacional que s'organitzin
a l'empara dels diferents programes regulats en
aquesta Ordre es pugui fer en empreses amb les
quals s'hagin concertat els convenis de col·laboració
oportuns.

Sisena. La durada de les pràctiques i els horaris seran
els que s'especifiquen als apartats 7, 8, 9, 10, 11 i 12
de l'anvers.

Quarta. D'acord amb l'article 4 del Reial decret
631/1993, la realització de les pràctiques no implica
l'existència de relació laboral entre l’alumnat i l'empresa
signant.
Cinquena. Les pràctiques es duran a terme en el centre
de treball de l'empresa signant, ubicat a l'adreça que
consta a l’apartat 6 de l'anvers.

Setena. Aquest conveni s'ha de traslladar a la
representació legal dels treballadors de l'empresa
signant, així com a l’alumnat que participa en les
pràctiques descrites a la clàusula tercera. Cal adjuntar
la relació nominal dels alumnes participants, en què ha
de constar la seva acceptació expressa, així com el
coneixement d'aquest conveni per part de la
representació legal dels treballadors de l'empresa.
Vuitena. L'empresa signant ha de proporcionar a
l'alumnat els mitjans necessaris per dur a terme les
pràctiques objecte d'aquest conveni.
Novena. L'alumnat està obligat a complir els horaris i les
normes que fixi l'empresa signant.
Desena. La subvenció atorgada al centre signant,
mitjançant la resolució del conseller i segons la data
indicada a l’apartat 1 de l’anvers, inclou la compensació
del cost de la subscripció d'una pòlissa d'accidents en
favor de l'alumne/a, que ha de formalitzar el mateix
centre.
Onzena. El Departament de Treball i Indústria farà les
accions de seguiment i control que consideri oportunes
per garantir la realització correcta de les pràctiques.
Dotzena. Aquest conveni té efectes durant el període de
durada de les pràctiques que s’estableix a la clàusula
sisena.
Tretzena. El conseller de Treball i Indústria s’encarregarà
de resoldre les qüestions litigioses sorgides de la
interpretació o execució del conveni; contra les seves
resolucions es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició o bé contenciós administratiu.

