CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ PER A ESTADES DE
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN DESPATXOS D’ADVOCATS/DES A
PARÍS
“The Euro Lawyers Exchange Program: UAB – PARÍS.”

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
El programa Erasmus+
El Parlament Europeu va aprovar el programa Erasmus+ per al període 2014-2020 que va entrar
en vigor l’1 de gener de 2014. El programa Erasmus+ s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en
l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les
iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:
escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
Aquest programa ofereix oportunitats d’aprenentatge més enllà de les fronteres del propi país,
permetent l’intercanvi de joves estudiants amb una clara vocació d’internacionalització i amb
l’objectiu d’ajudar-los a adquirir habilitats addicionals a través de l’estudi, de la formació i de les
experiències professionals a l’estranger, millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i dels països
associats, modernitzar també els sistemes d’educació i formació professional dels estats membres
i dels països associats i promoure la participació dels joves a la societat.
Modalitat de pràctiques del Programa Erasmus+
El Programa Erasmus Pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat
d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir a que les persones s'adaptin a les
exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la
seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen
experiència laboral.
L’organisme que convoca, coordina i gestiona els ajuts estatals que es deriven del fons de la
Comissió Europea per a la mobilitat dins del marc del programa Erasmus + és el Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Projecte Erasmus + Pràctiques de l’ICAB
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) juntament amb la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i formen un consorci per tal de participar en el programa Erasmus + pràctiques.
Des de l’ICAB s’ofereixen beques als estudiants del Màster d’Accés a l’Advocacia, per realitzar
pràctiques en despatxos d’advocats/des d’arreu d’Europa.
En virtut del Conveni d’agermanament que existeix entre l’ICAB i el Col·legi d’Advocats de
París, s’ha creat un acord d’intercanvi que permet que alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia
de la Universitat Autònoma de Barcelona realitzin una estada de pràctiques a un despatx a París.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Es convoquen 2 beques per fer estades de pràctiques en despatxos d’advocats a la ciutat de París
(França) durant el període setembre – novembre de 2021 per a estudiants del Màster Universitari
d’Advocacia de la UAB.
3. REQUISITS
Els i les estudiants que vulguin sol·licitar aquesta mobilitat han de complir els següents requisits
generals que cal acreditar en el moment de la sol·licitud:
-

Estar matriculat/da al Màster Universitari d’Advocacia de la UAB.

-

Ser ciutadà/na d’un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d’un permís
vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. (Obligatori
NIE).

-

Sol·licitar la realització parcial de les pràctiques a un despatx d’advocats a París.

-

Acreditar un coneixement de nivell B2 o superior de francès.

-

En cas d’haver gaudit d’un altre ajut Erasmus+ dins del mateix cicle, no haver superat els
12 mesos de mobilitat.

-

No participar durant el curs en qualsevol altra mobilitat en el mateix període de realització
de l’estada.

4. DURADA
La durada de les estades serà de 2 mesos (60 dies) prorrogable a 3 (90 dies) i es realitzaran durant
el període setembre a novembre de 2021.
5. RECONEIXEMENT ACADÈMIC
Es garanteix el reconeixement acadèmic de les pràctiques curriculars o extracurriculars realitzades
al despatx professional de destí dins del programa de mobilitat sempre i quan tinguin el vistiplau
del coordinador/a d’intercanvis de la Facultat de Dret i de la Coordinadora del Màster i l’estudiant
obtingui una qualificació satisfactòria de l’estada de pràctiques per part del despatx d’acollida.
El reconeixement acadèmic del període de pràctiques es pot obtenir de dues maneres:
En el cas que les pràctiques formin part del currículum acadèmic de l’estudiant, es reconeixen en
crèdits ECTS.
Es podran reconèixer 6 crèdits que corresponen al Mòdul de Pràctiques Externes I o 24 crèdits
que corresponen al Mòdul de Pràctiques Externes II del programa Màster en Advocacia (mínim
de 3 mesos de pràctiques).
En el cas de les pràctiques extracurriculars, sense reconeixement acadèmic o quan el número de
crèdits obtinguts excedeixin dels reconeguts, les pràctiques es poden recollir al Suplement
Europeu del Títol (SET).

6. CARACTERÍSTIQUES I DOTACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUT
Aquest ajut està destinat a col·laborar en la cobertura de les despeses de desplaçament,
manutenció i allotjament del/de la beneficiari/ària durant la seva estada a la institució estrangera.

L’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses ocasionades per la mobilitat, sinó contribuir al
seu finançament.
Dotació de l'ajut
Imports per 2019 de fons del SEPIE.
Grupo 2 Països del programa
amb cost de vida mig

França

350 €/mes

Es finançarà una quantitat addicional a la corresponent al quadre anterior de 100 € mensuals als
estudiants que es trobin en alguna de las situacions següents:
a) Haver sigut beneficiari d’una beca d’estudis de caràcter general del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports per a realitzar estudis universitaris i altres estudis superiores o d’una beca del
Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc en el curs immediatament
anterior en el que es vagi a realitzar la mobilitat.
b) Tenir la condició de refugiat/da o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud
de protecció internacional a España.
Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut en dos pagaments: el primer, després d’incorporar-se a
l’entitat de destí, per un import aproximat del 80% del total adjudicat. Per rebre el primer
pagament, l’estudiant ha d’haver signat el conveni de subvenció i haver lliurat a l’ICAB la següent
documentació: les dades bancàries, el Learning Agreement Before i el certificat d’arribada al
despatx de destí. El segon pagament es rebrà un cop s’hagi fet arribar al Departament
d’Internacional de l’ICAB el certificat d’estada i la resta de documentació que s’exigeix.

7. SUPORT A NECESSITATS ESPECIALS
Erasmus+ fomenta la inclusió de persones que es troben en una situació desfavorable per
dificultats personals o per obstacles que els impedeixen participar en projectes transnacionals. El
primer d’aquests obstacles és la discapacitat, entesa com la situació d’aquelles persones amb
necessitats especials com per exemple discapacitats mentals (intel·lectuals, cognitives o
d’aprenentatge), físiques, sensorials o d’altres tipus.
Erasmus+ destina un finançament específic per a donar suport a les mobilitats relacionades amb
la discapacitat dels participants per a que, en cas de ser necessari, puguin anar acompanyats i fins
i tot hi ha casos on el 100% de los costs són subvencionables.

8. ASSEGURANÇA
Caldrà contractar obligatòriament l’assegurança complementària de mobilitat que ofereix
l’empresa Òmnibus a través de la UAB i que té un preu d’9,72€. Cal fer-ho a través d’una
modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica del centre. Posteriorment caldrà acreditar la
contractació fent arribar a l’ICAB una còpia de la vostra matrícula on hi figuri el pagament.
De totes maneres, si marxeu a un país de la Unió Europea, tots els estudiants heu de tenir vigent
la targeta sanitària europea.

9. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
Els estudiants que vulguin optar a una plaça d’Erasmus + pràctiques amb destinació a París hauran
d’emplenar la sol·licitud que es troba a la pàgina web de l’ICAB. És important que s’especifiqui
el període de mobilitat que haurà de ser a partir de l’1 de setembre 2021.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de publicació
de la convocatòria.
Un cop complimentat el formulari de sol·licitud es procedirà al seu enviament junt amb la resta
de documents que es demanen. Els sol·licitants rebran un correu de confirmació informant de que
la documentació s’ha rebut correctament,

10. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Per tal de valorar convenientment les propostes, caldrà acompanyar el formulari de sol·licitud
amb la següent documentació (a ser possible en format pdf):
-

Expedient acadèmic del grau i del màster (crèdits que s’hagin cursat fins el moment).

-

Curriculum Vitae en format EUROPASS (en francès).

-

Carta de presentació on s’especifiquin els estudis i l’experiència de l’estudiant, i el seu
interès per realitzar l’estada a un despatx d’advocats de París (en francès).

-

Acreditació oficial d’un nivell de francès B2 o superior.

-

Cap la possibilitat de realitzar una petita entrevista per tal de conèixer al candidat o
candidata.

11. RESOLUCIÓ
Es constituirà una Comissió de selecció formada per la Degana de la Facultat de Dret de la UAB,
les Coordinadores del Màster, el coordinador d’intercanvis de la facultat de dret de la UAB, una
representant de l’ICAB i, també del director del Servei d’Ocupabilitat.
Aquesta Comissió serà la responsable de valorar les sol·licituds i d’establir la proposta
d’adjudicació de les places corresponents a la convocatòria. Juntament amb la proposta
d’adjudicació es publicarà la llista d’espera convenientment prioritzada.
El criteri principal per determinar la priorització d’adjudicació serà:
-

La nota de l’expedient acadèmic del grau i del màster fins a la data de publicació
d’aquesta convocatòria.

Nota: La nota de l’expedient acadèmic a través del barem 27 que s’aplica en les convocatòries
Erasmus+ de la UAB.
En cas d’empat es tindran en compte els criteris següents:
-

Estudiants que tinguin concedida el curs anterior la Beca de caràcter general del Ministeri
d’ Educació, Cultura i Esport.

-

Currículum vitae

-

Carta de motivació

La resolució amb el llistat provisional serà publicada al web de la Facultat de Dret de la UAB i
de l’ICAB com a màxim quinze dies desprès del tancament del període de sol·licitud.

12. ACCEPTACIÓ DE LA MOBILITAT
Els estudiants amb plaça adjudicada tindran una setmana a partir de la data de Resolució per tal
d’acceptar la beca, renunciar o fer les al·legacions que considerin oportunes.
En cas d’acceptació caldrà presentar la següent documentació per e-mail al Departament
d’Internacional de l’ICAB:
-

Carta d’acceptació de la beca, signada.

-

Còpia del DNI o del document que identifiqui la residència legal a Espanya.

-

Document de dades bancàries.

-

Còpia de la targeta sanitària europea (en cas de tenir-ne).

-

Còpia de la matrícula o rebut on consti el pagament de l’assegurança corresponent.

Es comunicaran les incidències en la presentació de la documentació per correu electrònic per tal
de que els estudiants puguin esmenar-les. Es concedeix per aquest tràmit una setmana a comptar
a partir del dia de recepció del correu electrònic en el que es comunica la incidència a esmenar.
La no presentació o no esmena d’aquesta documentació en el termini establert, suposarà la
renuncia a la plaça. En cas de renúncia per no presentació de la documentació o de renúncia
expressa, la plaça vacant es reassignarà a través de la llista d’espera, seguint l’ordre establert a la
llista provisional. Publicant-se a continuació la llista definitiva.

13. ADJUDICACIÓ D’INSTITUCIONS D’ACOLLIMENT
Una vegada publicat el llistat definitiu, el següent pas serà l'adjudicació de les institucions
d'acolliment, sense possibilitat de triar el despatx. Des de l’ICAB ens esforcem per a triar un
despatx que s'ajusti al màxim a les vostres peticions.
Es comunicaran les institucions d'acolliment al llarg del mes previ a la mobilitat. Des de l’ICAB
treballem perquè aquesta informació se us proporcioni amb la màxima antelació possible

14. ALLOTJAMENT
L’ICAB no es fa responsable de l’allotjament. L’Estudiant, amb l’ajuda de la institució d’acollida,
serà l’encarregat de trobar l’allotjament pel període de pràctiques al país on ha d’anar.
Tot i així, sent conscients que l’allotjament és una part important de la mobilitat ERASMUS+,
l’ICAB podrà proporcionar a l’estudiant informació que l’ajudi a trobar l’allotjament pel seu
compte.

15. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de les beques han d’emplenar obligatòriament tota la documentació requerida en
el programa.

Tres setmanes abans d’incorporar-se a destinació:
-

Realitzar la prova de nivell de L’OLS (Online Linguistic Support).

-

Learning Agreement (Before)

-

Conveni de subvenció signat

Durant la mobilitat
-

Fitxa de contactes.

-

Certificat d’arribada (màxim dues setmanes desprès de la data d’inici de l’estada).

-

Learning Agreement (During) En cas d’existir alguna modificació.

-

Realitzar el curs de llengua a través de l’OLS en el cas que s’hagi atorgat llicència
(opcional)

Dues setmanes després de la data de finalització de l’estada
-

Certificat original d’estada degudament signat i segellat per les parts.

-

Test final de nivell de llengua OLS

-

Informe final a través de l’aplicació Mobility Tool.

-

Document Learning Agreement (After)

A aquestes obligacions es suma les que la universitat exigeixi, com pot ser una memòria o un
informe de l’estada.
L’endarreriment en les dates de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat,
suposarà l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no presentació de
la documentació justificativa de la mobilitat, suposarà el reintegrament de la totalitat de l’ajut
percebut per part de l’estudiant. Cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no
gaudirà del reconeixement acadèmic corresponent de la seva mobilitat.
La presentació de la sol·licitud de la beca, implica l’acceptació de les normes fixades en aquesta
convocatòria.
L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors i en concret el referit a
l’aprofitament acadèmic pot comportar la rescissió de la beca (exceptuant les causes de força
major previstes en el programa Erasmus+). Qualsevol altre motiu que no sigui dels anteriorment
indicats, ha de ser consultat i motivat a l'ICAB. El retorn anticipat per causes que no siguin de
força major comportarà l’expulsió del programa i el retorn de l’ajut concedit.

16. AJUTS COMPLEMENTARIS - Beques MOBINT de l’AGAUR
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat
internacional (Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudianta amb reconeixement acadèmic de
les universitats catalanes per al curs corresponent - MOBINT). En convocatòries anteriors,
l’import va ser de 200 € mensuals, per a un màxim de 6 mesos. Més informació en aquest enllaç.
Les persones interessades han de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dins dels terminis
establerts per aquesta agència.

17. AJUTS PER A L’APRENENTATGE D’IDIOMES
L’ICAB ofereix a les persones participants en el programa ERASMUS+ coordinat per l’ICAB la
possibilitat de participar en el cursos d’idiomes que s’ofereixen des del departament de formació,
amb un 20% de descompte. Més informació al web del Servei de Llengües

18. GESTIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable

Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat

Finalitat

Gestió de formació de cursos i màsters de l’ICAB. Proporcionar als estudiants del
màster d’accés i als joves advocats formació pràctica en l’àmbit internacional.
Contribuir en la formació continuada dels col·legiats.

Legitimació
En base al contracte de prestació de serveis formatius, a la Llei 2/1974 de 13 de
febrer, sobre Col·legis Professionals, la Llei 7/2016 de 31 de maig d’exercici de
la Professió, els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el
consentiment inequívoc per les cessions que no estiguin habilitades per llei.
Destinataris

Despatxos on els estudiants faran les pràctiques i a la Comissió Europea a través
de la plataforma Mobility Tool

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la
informació addicional de la política de protecció de dades

Informació
addicional

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar a més a
baix

Sol·licitud d’autorització per a no col·legiats o no associats de l’ICAB:
Sí /
No : autoritzo el tractament de les meves dades personals per rebre informació per via postal
i electrònica sobre els serveis i activitats de l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la prestació
del servei formatiu sol·licitat.
Si és col·legiat o associat de l’ICAB sempre podrà oposar-se a que tractem les seves dades per aquesta
finalitat i deixarem d’enviar-li informació sobre els serveis i activitats formatives de l’ICAB que no estiguin
directament relacionats amb la prestació del servei formatiu sol·licitat, enviant un correu a dpd@icab.cat
INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’ICAB tracta la informació que ens faciliteu per la gestió de serveis formatius, amb la possibilitat de tramitar
la beca ERASMUS+ de la Comissió Europea i enviar-li informació sobre els nostres serveis i activitats de
l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la prestació del servei formatiu.
Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions contractuals o fins que revoqui el
consentiment excepte les dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries
com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació del servei
formatiu.
Les dades seran cedides a despatxos d’advocats internacionals i la Comissió Europea i a les universitats
amb el seu consentiment previ. La base legal per enviar via postal i electrònica, a col·legiats i associats,
informació sobre els nostres serveis i activitats de l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la
prestació del servei formatiu sol·licitat és l’interès legítim per la seva condició estatutària. La base legal per
enviar via postal i electrònica, a no col·legiats o no associats, informació sobre els serveis i activitats de
l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la prestació del servei formatiu sol·licitat és el
consentiment.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, financeres, informació
acadèmica i professional
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li
concerneixin, o no.



Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius,
les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.



En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les
seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.



En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per
motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.



Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre
responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.



Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment
d'obligacions legals.

L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent, autoritza a la utilització per part de
l’ICAB de les seves dades per tramitar la beca ERASMUS+. En qualsevol moment podrà revocar el
consentiment per la utilització de les seves dades enviant un correu a dpd@icab.cat No es prendran
decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i
en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació
al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent
adreça de correu electrònic rgpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació
davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214,
Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en
qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de
la seva retirada.

