PROGRAMA
EURECAT més que una feina
passió per la tecnologia
CONVOCATÒRIA 2016-17

BASES GENERALS

PROGRAMA: EURECAT +q1eina passió per la tecnologia

EURECAT més que una feina
passió per la tecnologia
CONVOCATÒRIA 2016-17

1.

Presentació

EURECAT és el gran Centre Tecnològic de Catalunya, resultat de la integració, al maig del
2015, dels centres tecnològics ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona Media i CETEMMSA.
L’equip d’EURECAT està format per més de 450 professionals que generen un volum
d’ingressos de 36M€ anuals, especialistes en R+D aplicada, serveis tecnològics, consultoria
tecnològica, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis
innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica.
EURECAT dóna servei a més d’un miler d’empreses, participa a més de 160 projectes
d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 73 patents
internacionals i 7 empreses de base tecnològica. Disposa de 8 centres a Catalunya i un més
a l’Amèrica Llatina (Brasil).

2.

Objectiu d’aquest programa

EURECAT convoca un programa destinat a oferir als joves una primera experiència en el
món professional, mitjançant el desenvolupament pràctic dels seus coneixements en el
centre, apropant-los al món empresarial i tecnològic.
L’objectiu del programa és la inserció dels participants en el món professional en l’àmbit de
desenvolupament del seu interès, esdevenint una plataforma per afavorir la seva projecció
professional. Aquestes pràctiques facilitaran també l’adquisició i ampliació de competències
pròpies del món empresarial i tecnològic que completaran i augmentaran el valor afegit
d’aquests futurs professionals.
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3.

Convocatòria

EURECAT convoca un programa plurianual de 100 places, per a la realització de pràctiques
professionals per estudiants i titulats universitaris, o de cicles formatius de grau superior o
FP Dual, que vulguin tenir la seva primera experiència en el món empresarial i tecnològic.
Els candidats hauran d’estar cursant, o haver finalitzat com a màxim dins dels darrers cinc
anys (si el treballador és menor de 30 anys no es tindrà en compte la data de finalització
dels estudis), estudis de caràcter oficial de nivell universitari (grau, màster, doctorat, post
doctorat) o cicles formatius de grau superior o FP dual. Serà indispensable tenir aprovats,
com a mínim, un 80 % dels crèdits de la corresponent titulació, per a poder accedir a la
realització de les pràctiques. En tots els casos, és imprescindible no tenir experiència laboral
consolidada dins de l’àmbit en el que es pretén desenvolupar les pràctiques.
Les pràctiques tindran una durada d’entre sis mesos i dos anys. Es contempla la possibilitat
de poder realitzar com a part d’aquestes pràctiques els projectes finals de nivell d’estudi en
cada cas.
La convocatòria contempla totes les àrees de coneixement i d’estructura que actualment
són pròpies d’EURECAT, en qualsevol del seus centres de treball (www.eurecat.org).
Els beneficiaris del programa hauran d’incorporar-se en els terminis definits per EURECAT
per a cadascuna de les modalitats de pràctiques que s’ofereixen.
La convocatòria 2016/2017 del programa s’obrirà el dia de la seva publicació al web
d’EURECAT (www.eurecat.org) i vigència serà vigent fins el 31 d’octubre de 2017.
La present convocatòria ofereix 100 places de pràctiques distribuïdes inicialment de la
següent manera, en funció del nivell d’estudis dels candidats:

Post doctorat:

5 places

Doctorat:

15 places

Grau, màster o equivalents:

65 places

Cicle formatiu grau superior, formació professional dual o equivalents:

15 places
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Els beneficiaris gaudiran d’un pla de desenvolupament personalitzat per aquestes
pràctiques, i estaran acompanyats per un tutor, membre de la plantilla d’EURECAT, que
fixarà el pla de treball a seguir en el decurs de la durada de les pràctiques i vetllarà pel seu
correcte desenvolupament. El seguiment es farà de manera conjunta amb el departament
de Recursos Humans i Organització d’EURECAT, que tindrà cura de la consecució dels
objectius a assolir en el conjunt del programa.

4.

Modalitats d’incorporació al programa

Modalitat A: Titulats
Els beneficiaris del Programa que ja disposin d’una titulació oficial, s’incorporaran a
EURECAT mitjançant un contracte laboral de pràctiques. Aquests contractes tindran una
durada mínima de sis mesos i màxima de dos anys (terminis establerts per la legislació
aplicable a aquesta modalitat de contractació).
La retribució salarial bruta anual a percebre pels beneficiaris del programa que s’incorporin
al centre en modalitat de contracte laboral en pràctiques oscil·larà entre 12.000 € i 25.000
€, en funció del nivell acadèmic que doni accés al programa i de la durada de la participació
en el mateix. Aquesta retribució, serà proporcional a la durada establerta pel contracte
laboral signat per ambdues parts.

Modalitat B: Estudiants
Estudiants de grau, màster o de cicles formatius de grau superior o FP dual:
La seva participació es regirà per la normativa que el centre formatiu corresponent tingui
establerta en relació a les pràctiques formatives o, en el seu cas, pel conveni de
col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes signat per EURECAT i
el centre formatiu de l’estudiant. La relació entre EURECAT i els estudiants en pràctiques
serà de caràcter no laboral i no suposarà l’adquisició de més compromisos que els estipulats
al conveni corresponent. La durada de les pràctiques serà la establerta en aquest conveni.
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En el cas de beneficiaris incorporats al programa mitjançant un conveni de pràctiques
acadèmiques, la compensació econòmica es determinarà en virtut de l’estipulat al conveni
existent entre el centre formatiu d’origen de l’estudiant i EURECAT.
Al finalitzar les pràctiques acadèmiques i en el moment d’adquirir la condició de titulat,
EURECAT podrà subscriure amb el nou titulat, si així interessa a les dues parts, un contracte
laboral de pràctiques.
Amb caràcter general les pràctiques seran a temps complet, tret d’excepcions justificades,
en les que les pràctiques seran a temps parcial, amb la consegüent reducció proporcional de
la dotació econòmica prevista.

5.

Formació complementària

Addicionalment, els beneficiaris del programa, sigui quina sigui la modalitat d’incorporació,
podran rebre formació en habilitats transversals amb l’objectiu de completar el seu perfil
professional i incrementar el seu valor afegit al mercat empresarial. Aquesta formació podrà
incloure aspectes com transferència tecnològica, emprenedoria, valorització, innovació,
propietat

intel·lectual

o

habilitats

competencials:

lideratge,

creativitat,

habilitats

comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, networking, ...
Aquesta formació es desenvoluparà en diferents sessions al llarg de la seva estada a
EURECAT, i estarà destinada a la totalitat dels beneficiaris, independentment de la seva àrea
de col·laboració, com a part del coneixements que el beneficiari adquirirà. Les sessions seran
impartides per professionals del Centre, especialistes en els diferents àmbits d’actuació.

6.

Requeriments del sol·licitants

Els participants hauran de tenir la nacionalitat espanyola, o permís de treball reglamentari,
que possibiliti la seva contractació, en el moment d’iniciar la participació al programa.
Tots els participants hauran de residir a Catalunya al llarg de la durada de les pràctiques,
per a permetre la seva participació de forma presencial en el programa.
La

inscripció

al

programa

només

es

podrà

efectuar

al

web

d’EURECAT:

www.eurecat.org/mesque1feina
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Per la incorporació en modalitat A: Titulats
En el moment de la sol·licitud, el participant haurà de disposar de la documentació que
acrediti el nivell d’estudis que donarà dret a la participació al programa, mitjançant titulació
o certificació corresponent.
Per la incorporació en modalitat B: Estudiants
Hauran de disposar del corresponent certificat d’estudis que avali el número de crèdits
superats suficients per a establir el conveni de pràctiques, segons criteri del propi centre
d’estudis.

En el cas d’estudiants que optin a fer el seu treball final de l’estudi com a part de la seva
estada a EURECAT, hauran d’estar matriculats, o cursant estudis, en algun centre del
territori espanyol que possibiliti el conveni de pràctiques del programa.

7.

Sol·licitud i documentació

Tots

els

candidats

hauran

d’adreçar

la

seva

sol·licitud

al

web

d’EURECAT

www.eurecat.org/mesque1feina, seguint el procediment indicat al mateix. En termes
generals caldrà:
1. Omplir formulari d’inscripció amb la totalitat de les dades sol·licitades.
2. Incloure CV i carta de motivació per a la participació al programa.
3. Incloure la certificació acadèmica de referència que dona accés a la participació al
programa, en el moment de la sol·licitud. Per a considerar-la vàlida, a la titulació
haurà d’aparèixer nom i cognoms de l’alumne, centres d’estudis i estudis cursats. En
el cas dels estudiants, l’expedient acadèmic on aparegui el número de crèdits
superats i els crèdits totals de la titulació.
4. Es podran incloure opcionalment, altres títols o certificacions que puguin avalar els
coneixements del candidat.
5. En el cas d’estudis oficials cursats fora de l’àmbit europeu, s’adjuntarà l‘homologació
o declaració d’equivalència de titulació del Ministeri d’Educació, si fos necessari.
6. Les candidatures rebudes que no compleixin els requeriments especificats a la
convocatòria, no seran admeses al programa.
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8.

Períodes d’inscripció

Per a la present convocatòria (2016-2017), s’obriran quatre períodes d’inscripció i
incorporació:
-

1er període:
Dates d’inscripció: 1 d’abril 2016 a 31 de maig de 2016
Data resolució final: 15 de juny de 2016
Data d’incorporació: a partir de la comunicació de la resolució positiva de la
candidatura, dins del termini d’aquesta convocatòria, i no més tard de tres mesos a
partir de la data de resolució final d’aquest període.

-

2on període:
Dates d’inscripció: 12 setembre 2016 a 31 d’octubre 2016
Data resolució final: 15 de novembre de 2016
Data d’incorporació: a partir de la comunicació de la resolució positiva de la
candidatura, dins del termini d’aquesta convocatòria, i no més tard de dos mesos a
partir de la data de resolució final d’aquest període.

-

3er període:
Dates d’inscripció: 1 gener 2017 al 28 de febrer d’octubre 2017
Data resolució final: 15 de març de 2017
Data d’incorporació: a partir de la comunicació de la resolució positiva de la
candidatura, dins del termini d’aquesta convocatòria, i no més tard de dos mesos a
partir de la data de resolució final d’aquest període.

-

4rt període:
Dates d’inscripció: 12 setembre 2017 a 31 d’octubre 2017
Data resolució final: 15 de novembre de 2017
Data d’incorporació: a partir de la comunicació de la resolució positiva de la
candidatura, dins del termini d’aquesta convocatòria, i no més tard de dos mesos a
partir de la data de resolució final d’aquest període.

Excepcionalment es podran fixar altres dates d’incorporació, sempre que siguin convingudes
expressament per ambdues parts, participant i EURECAT.
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Totes les sol·licituds rebudes tindran resposta de la acceptació o no de la seva candidatura
al programa.
Les sol·licituds amb manca de documentació o qualsevol altre defecte de forma,
comportaran l’exclusió del candidat dins del termini del període en que la sol·licitud ha sigut
presentada. Aquest fet no impossibilita l’oportunitat de tornar a presentar la sol·licitud en
un dels següents períodes.
Les sol·licituds desestimades per avaluació personal o tècnica, seran excloses totalment i
no tindran la possibilitat de ser estimades en períodes posteriors de la present
convocatòria.
Les resolucions seran comunicades als candidats mitjançant el correu electrònic facilitat en
el moment de la inscripció.

9.

Realització de les pràctiques

En termes generals, el termini de realització de les pràctiques, el fixarà EURECAT
conjuntament amb el candidat, segons les necessitats i oportunitats de l’àrea associada
al seu desenvolupament, sempre dins del termini del programa. La incorporació s’haurà
de produir dins dels dos mesos següents a la notificació de l‘acceptació de la
candidatura.
En cas d’estudiants que s’incorporin al programa mitjançant un conveni de pràctiques per a
la realització del seu projecte final d’estudis, les dates seran les que s’ajustin al conveni
signat amb el pertinent centre d’estudis.

10.

Procés de selecció, criteris d’elegibilitat i barems d’adequació

EURECAT establirà un procés de selecció que li permeti incorporar els candidats que
acreditin les millors capacitats i coneixements per a la seva idoneïtat al Centre.
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Fases del procés:
1. Avaluació de les sol·licituds rebudes en cada període:
EURECAT examinarà la totalitat de les sol·licituds rebudes dins del termini establert
en cada període. Es rebutjaran les sol·licituds que no s’ajustin als requeriments i
criteris detallats al programa, ja sigui per defecte de forma, falta de documentació o
qualsevol altre requeriment establert.
Totes les sol·licituds que compleixin els requeriments formals de la convocatòria
(nacionalitat, documentació, ...) i acreditació d’estudis es consideraran formalment
elegibles i seran acceptades per la preselecció de candidatures.
2. Preselecció de sol·licituds:
Les sol·licituds acceptades, es revisaran a la unitat d’Ocupació de Recursos Humans i
Organització d’EURECAT, juntament amb un expert referent de les diferents àrees de
recerca i desenvolupament del centre, segons l’àmbit disciplinar de la sol·licitud i
l’interès i motivació expressada pel candidat.
Els aspectes valorats seran:
a) CV
b) Idoneïtat amb les àrees de coneixement i desenvolupament del Centre
Cadascun dels aspectes anteriors rebrà una puntuació segons un barem de 1 (molt
negatiu) a 6 (excel·lent):
1. Molt negatiu
2. Negatiu
3. Normal
4. Bo
5. Molt bo
6. Excel·lent
Les sol·licituds millor qualificades en cada àmbit passaran a la següent fase. En cas
d’empat entre dues o més candidatures, totes aquestes passaran a la següent fase
final d’avaluació.
Totes les candidatures acceptades en aquesta fase, rebran informació sobre l’estat
de la seva sol·licitud.
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3. Avaluació final personal i tècnica
Els sol·licitants que hagin superat les fases anteriors i hagin sigut millor valorats,
seran convocats a una entrevista presencial d’avaluació final amb la unitat
d’Ocupació de Recursos Humans i Organització d’EURECAT i un representant de
l’àrea de coneixement de referència de la seva sol·licitud. No obstant això, els
candidats que manifestin i acreditin la seva impossibilitat de poder assistir a dita
entrevista, podran sol·licitar fer aquesta avaluació en mode online, sempre que
aquesta justificació sigui acceptada per EURECAT.
L’objectiu d’aquesta avaluació final és avaluar la idoneïtat tant personal com tècnica
del candidat en relació a l’objectiu del programa.
Al final de cada entrevista, els avaluadors puntuaran a cada candidat segons els
següents aspectes, valorats amb igual ponderació al resultat final de l’avaluació:
a) Coneixements i aptituds tècniques del candidat
b) Actitud i competències personals
c) Idoneïtat amb les àrees de coneixement i desenvolupament del Centre
Cadascun dels aspectes anteriors rebrà una puntuació segons un barem de 1 (molt
negatiu) a 6 (excel·lent):
1. Molt negatiu
2. Negatiu
3. Normal
4. Bo
5. Molt bo
6. Excel·lent
4. No serà acceptada cap candidatura amb una valoració final inferior a 5.
5. EURECAT comunicarà a cadascú dels candidats avaluats en aquesta fase el resultat
de la seva participació, siguin o no acceptats per a incorporar-se al programa.
6. Si es produeix alguna renúncia, la plaça serà assignada a una de les altres
candidatures considerades favorablement per la vacant en qüestió, seguint l’ordre
d’avaluació establert per la comissió.
7. La valoració final de les candidatures és definitiva i inapel·lable.
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11.

Gestió de les pràctiques

A partir del moment que el participant és valorat positivament per a incorporar-se al
programa, EURECAT es posarà en contacte amb ell per tal d’iniciar el procés de la seva
contractació en cas de participants titulats, o l’establiment del corresponent conveni de
pràctiques en el cas de participants estudiants.
El beneficiari haurà de facilitar a EURECAT les dades que siguin necessàries, en els terminis
que li requereixi la unitat d’Administració de Personal de Recursos Humans i Organització
d’EURECAT. En cas contrari, s’entendrà que el participant renuncia a la seva incorporació al
programa.

12.

Seguiment del programa

Els beneficiaris del programa, un cop finalitzat el període de durada del mateix, i en cas de
deixar d’estar vinculats a EURECAT, hauran de comunicar EURECAT les dades, si és el cas,
del lloc de treball de destí (entitat contractant, càrrec...). Aquestes dades seran tractades a
fi i efecte de poder fer un seguiment detallat dels resultats d’aquest programa.

13.

Tractament de dades de caràcter personal

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, EURECAT informa de l'existència d’un fitxer de dades de
caràcter personal creat per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat del qual
és tramitar i gestionar el Programa EURECAT +q1feina. Les dades no seran cedides a cap
altra entitat, llevat que la cessió sigui imprescindible per a l’efectiva realització del fi o que
hi hagi hagut una autorització prèvia i expressa.
Es poden exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Fundació EURECAT amb domicili a Av.
Diagonal, 177 (Edifici Imagina) – 08018 de Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o
documentació alternativa que acrediti la identitat de l’interessat.
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L’accés a les dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte, així mateix, a
una obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Reial
Decret 1720/2007 que la desenvolupa.
En el cas de produir-se alguna modificació de les dades, cal comunicar-ho per escrit amb la
finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.

14.

Certificacions del programa

Els participants que finalitzin el període de col·laboració establert, obtindran un certificat de
participació al programa.
En el cas de les pràctiques acadèmiques, és la universitat qui emet el document acreditatiu,
segons la norma reguladora.

Si el nivell de valoració de la seva activitat és considerat bo, s’expedirà un certificat
d’aprofitament que acreditarà els coneixements i pràctiques adquirits en la seva participació
al programa.
En els casos que el resultat sigui considerat com a excel·lent EURECAT oferirà al participant
una carta de recomanació, signada per la Direcció de Recursos Humans i Organització
d’EURECAT que avalarà aquest resultat.
Barcelona, 31 de març de 2016
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