FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU
1 – A EMPLENAR PER L’EMPRESA I/O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT
Nom de l’empresa/institució
Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord
CIF

Sector d’activitat (segons IAE)
Administració Pública

P2500093F

Tutor responsable de les pràctiques a l’empresa

NIF/NIE
78086984Y

Gemma Cortada

Descriu breument la formació o experiència del responsable de les pràctiques a l’empresa en relació amb les
tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant
Gemma Cortada, llicenciada en Dret, és la gerent del Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord i realitza la gestió
del consorci.

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

Plaça de la Unió Catalanista 1
Municipi (comarca)
Balaguer
Telèfon
973 448 933

Codi Postal
25600
Correu electrònic
leader@noguerasegrianord.cat

Persona de contacte a l’empresa (en cas que no sigui la mateixa que el tutor)

Contacte

Breu presentació de l’empresa (indicar pàgina web si s’escau)
El Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord és un ens públic constituït al 2008, amb la finalitat d'aplicar
les estratègies de desenvolupament local i la realització d'actuacions per tal d'impulsar la promoció econòmica i
social dels municipis del seu territori.
El Consorci té com a objectiu específic assolir, gestionar i optimitzar les actuacions, mesures i recursos econòmics
assignats al seu àmbit territorial d'acord amb el PDR de Catalunya 2014-2020, per tal de fomentar el
desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d'ajut al desenvolupament local participatiu
dins el fucus àrea 6B.
Més informació: www.noguerasegrianord.cat
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Priorització
oferta (1/2)
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Descriu en una frase la posició del lloc de pràctiques
Supor en els diferents projectes de cooperació i en la gestió d'expedients
Durada de les pràctiques*

Data d’inici prevista

300 hores

Juny/juliol

Horari preferible

* Només estan subvencionades 300 hores, que és la durada mínima de les pràctiques

Ajut a l’estudi per part de l’empresa
6€/h* o bé el mínim requerit que fixi cada universitat/facultat en matèria de remuneració de pràctiques
Altres quantitats:
€/h
* Mínim requerit pels Ajuts al Pràcticum Odisseu. L’ajut Odisseu compensarà a l’empresa 3€ bruts per hora per a les primeres 300 hores.

Descripció de les tasques i funcions a realitzar per part de l’estudiant
Les tasques que realitzarà l'estudiant seran tasques de:
-Suport en la gestió d'expedients
-Ajuda en les tasques adminstratives diàries
-Col.laboració en els diferents projectes de cooperació
-Altres

PERFIL DEL CANDIDAT
Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els
candidats. En tots els apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.
Adreçat a estudiants matriculats en estudis de
ADE,Economia, Dret, Geografia, Turisme, Filologia anglesa, francesa i/o hispànica

Altres requisits valorables
Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

Es valorarà positivament tenir coneixements sobre la propietat intel·lectual i la normativa actual. També es tindrà en compte
els coneixements informàtics i el nivell d'anglès.
Els estudiants interessants han de mostrar predisposició a aprendre, iniciativa i capacitat comunicativa.

Possibilitat d’incorporació laboral de l’estudiant en pràctiques a l’empresa si els resultats són satisfactoris.
Possibilitat d’oferir allotjament a l’estudiant durant l’estada de pràctiques.
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PROTECCIÓ DE DADES: L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar
de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de
Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels
Drets Digitals (LOPDGDD).
En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment autoritza a ARCA a tractar les
seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. De la mateixa
manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF:
G43722453. ADREÇA: Pujada al Seminari, s/n, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 973481644. E-mail: administracio@arcadr.cat
Finalitat del tracte de les seves dades: Gestionar la participació en el projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i les
gestions administratives que se’n derivin. Les imatges per a fer difusió del projecte.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per
part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del projecte “ODISSEU”.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu
administracio@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
Les imatges corporatives de les empreses i/o institucions i dels seus empleats que participin al programa ODISSEU, poden ser
publicades. L’empresa i/o institució és la responsable de disposar els drets d’imatge dels empleats/des. El dret a la pròpia
imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel present document dóna consentiment a l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) a captar les imatges, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què els afectats resultin clarament
identificables. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) o una altra empresa delegada, està limitada al conjunt d’activitats organitzades dins el marc del projecte “Pràcticum
Odisseu per a la innovació” i podran ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de
seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

AUTORITZO a ARCA a que m’enviï informació.
AUTORITZO la publicació de les imatges.

NO AUTORITZO la publicació de les imatges.

Signat:

Signat:

Lloc i data:

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut i les universitats catalanes.
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2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Comarca d’origen

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs

Universitat

Grau / Màster

Centre / Facultat

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques
Espai per incloure les motivacions i l'interès personal en el lloc de pràctiques, així com per treballar en un territori rural.
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PROTECCIÓ DE DADES: L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar
de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de
Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels
Drets Digitals (LOPDGDD).
En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment autoritza a ARCA a tractar les
seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. De la mateixa
manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF:
G43722453. ADREÇA: Pujada al Seminari, s/n, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 973481644. E-mail: administracio@arcadr.cat
Finalitat del tracte de les seves dades: Gestionar la participació en el projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i les
gestions administratives que se’n derivin. Les imatges per a fer difusió del projecte.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per
part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del projecte “ODISSEU”.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu
administracio@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
Les imatges dels candidats poden ser publicades. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel present
document dóna consentiment a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a captar la seva pròpia imatge, sigui a
través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o
vídeos) per part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) o una altra empresa delegada, està limitada al
conjunt d’activitats organitzades dins el marc del projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i podran ser publicades a
qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de
seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

AUTORITZO a ARCA a que m’enviï informació.
AUTORITZO la publicació de les imatges.

NO AUTORITZO la publicació de les imatges.

Signat:

Signat:

Lloc i data:

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut i les universitats catalanes.
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