CONVOCATÒRIA 8 PLACES PER A
“FORMACIÓ PER A PERSONES
FORMADORES”
PROJECTE FORMACIÓ COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC
DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓ SOBRE PROJECTES
TRANSNACIONALS DE FORMACIÓ EN DRET PENAL, CIVIL
O DRETS FONAMENTALS
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1.- ¿QUIN ÉS L’OBJETIU D’AQUEST PROYECTE EUROPEU?

Es tracta de donar formació a advocats/des procedents de tres països diferents (Espanya,
Lituània i Polònia) en matèria de drets del detingut i les seves garanties, concretament a
aplicar efectivament les directives de la UE i salvaguardar els drets de les persones detingudes
en els procediments judicials previs al judici. El projecte es desenvoluparà en dues fases:
- Primera fase: Formació de formadors (36 professionals de 6 nacionalitats diferents),
que s'impartirà en anglès.
Període: de maig a juliol de 2019
- Segona fase: Els / les formadors / es de la primera fase s'encarregaran de formar a 72
professionals de les 3 nacionalitats citades (24 per nacionalitat).
Període: de març a juny de 2020
Aquesta formació serà eminentment pràctica i estarà orientada a oferir als / les professionals
eines competencials necessàries en supòsits de detencions. S'impartiran així mateix conceptes
legislatius de cada país participant.
Aquest projecte s'organitza en col·laboració amb sis institucions de l'àmbit territorial de la
Unió Europea. Al CICAC se li assigna la doble funció de coordinació i participació activa.

2.- DURADA DEL PROJECTE

La durada total del projecte són 24 mesos.
La data d’inici va ser el 01 d’octubre de 2018, i finalitzarà el 30 de setembre de 2020.
S’adjunta al informe un calendari d’activitats.
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3.- ¿EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST PROJECTE?

3.1. Institucions que formen part del mateix:

- Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC): coordinador
- Universitat de Maastricht (UM): contrapart
- Associació Irídia, Centre per la Defensa Dels Drets Humans: contrapart
- Institut de Drets Humans de Lituània (ZTSI): contrapart
- Associació EULITA (Associació Europea de Traductors Jurats i Intèrprets): contrapart
- Consell de l’Advocacia de Polònia (NRA): contrapart

3.2. Funcionament general del projecte formatiu:

A) Accions PREVIES a la “formació per a persones formadores”:
- Adaptació del material didàctic a la legislació dels tres països: Espanya, Lituània,
Polònia.
- Actualització de l'activitat formativa respecte de l'edició anterior, a fi de millorar la
qualitat dels continguts i de la metodologia.
- Ampliació del contingut del curs en dos mòduls més.
- Traducció de tots els materials didàctics als 3 idiomes: castellà, lituà i polonès.
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- Creació de dues plataformes formatives online:
- Internacional, en la qual podran interactuar el grup d'alumnes de "formació
de formadors" i els professors del projecte. Es crearà un núvol que albergarà
els materials didàctics, que estaran en anglès.
- Nacional, en la qual podran interactuar els alumnes i els professors de cada
un dels països. Compartiran els materials i realitzaran activitats formatives.

B) Accions DURANT la “Formació per a persones formadores”:

- S’impartirà el mateix curs amb idèntic esquema formatiu en els països restants
(Lituània i Holanda) per formar un total de 36 alumnes de diverses nacionalitats.
- Distribució dels 36 alumnes per nacionalitats:
- 9 espanyols/es.
- 9 lituans/es.
- 9 polonesos/es.
- 3 francesos/es (convidats).
- 3 estonis/nies (convidats).
-1 portuguès/a (convidats)

- Distribució dels alumnes per país: Els/les formadors/es seleccionats/des hauran de desplaçarse al país on s’imparteixi la formació durant 2 dies (3 nits):
- Formació a Holanda. Un total de 12 alumnes per curs: 3 espanyols/es + 3 lituans/es +
3 polonesos/es + 1 francès/a + 1 estonià/na.
Lloc: Maastricht
Data: del 08 al 10 de maig de 2019 (3 nits)
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- Formació en Lituània. Un total de 12 alumnes per curs: 3 espanyols/es + 3 lituans/es
+ 3 polonesos/es + 1 francès/a + 1 estonià/a.
Lloc: Vilnius
Data: del 10 al 12 de juny de 2019 (3 nits)
- Formació en Espanya. Un total de 12 alumnes per curs: 3 espanyols/es + 3 lituans/es
+ 3 polonesos/es + 1 francès/a + 1 portuguès/essa + 1 estonià/ana.
Lloc: Barcelona
Data: del 09 al 11 de juliol de 2019 (3 nits)
- Altres dades:
- Nombre de sessions per curs: 2 sessions d'1 dia cadascuna (dies contigus).
- Idioma de la Formació: íntegrament en anglès.
- Professorat i materials pedagògics: procedents de la Universitat de Maastricht. La
gran majoria de professorat seran els mateixos que van participar en l'edició anterior.

C) Impartició POST "Formació per a persones formadores" a cada país.
Una vegada que els/les 27 professionals (procedents dels 3 països col·laboradors) hagin rebut
la corresponent Formació de la Universitat de Maastricht, hauran impartir a un total de 72
professionals, 24 per cada país, amb l'objectiu que aquests al seu torn segueixin formant a
altres professionals en matèria de detencions.
Per formar aquests 24 professionals es crearan dos grups sota les següents condicions:
- Nombre de sessions per curs: 2 sessions d'1 dia cada un.
- Idioma de la Formació: l’ idioma de cada país.
- Nombre d'alumnes: 12 per curs.
- Professorat: qualsevol dels 9 ponents que s'han format amb anterioritat.
- Seus de cada curs: Cada país haurà de seleccionar dues seus col·legials per afavorir
els seus cursos.
- Metodologia: presencial i online (està per decidir el percentatge).
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- Impartició a Espanya de la Formació adquirida.
Un cop que els 9 Advocats /des espanyols/es hagin rebut la corresponent Formació de la
Universitat de Maastricht, aquests hauran de transmetre-la a un total de 24 advocats/des a
Espanya, amb l'objectiu que aquests al seu torn, continuen formant a altres professionals en
matèria de detencions.
Per formar aquests 24 professionals es crearan dos grups, sota les següents condicions:
- Nombre de sessions per curs: 2 sessions d'1 dia cada un.
- Idioma de la Formació: íntegrament en castellà.
- Nombre d'alumnes: 12 integrants per curs.
- Perfil dels alumnes: Col·legiats/des exercents en qualsevol dels col·legis de
l'advocacia de l'estat nacional, implicats amb la vida col·legial, amb habilitats
comunicatives i experiència en matèria de drets del detingut/a.
- Professorat: Els 9 ponents que s'han format amb anterioritat.
- Seus de cada curs: El CICAC decidirà quines són les 2 seus del seu territori nacional,
on se celebraran els dos cursos.
- Metodologia: Presencial i en línia (està per decidir el percentatge).

3.3. Funcions i tasques del personal que hi participa:

A) Què es demana a les persones que hi participen com a formadors/es?
- Per a rebre “la formació per a persones formadores”, aquests hauran de triar una de
les tres destinacions (Maastricht, Vilnius i Barcelona), a les quals es desplaçaran durant
els dies en que es duguin a terme aquestes sessions.
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- Participar activament en el portal on-line d’aquest projecte.
- Un cop realitzada la “formació per a persones formadores”, les persones que hi
participen hauran d’impartir com a mínim un parell d’activitats formatives sobre
aquest projecte dins del territori espanyol que designi el CICAC.

B) Què s’ofereix a les persones que hi participin com a personal formador?
-FORMACIÓ GRATUÏTA, que els permetrà formar a l’advocacia en aplicar efectivament
les directives de la UE i salvaguardar els drets de les persones detingudes en els
procediments judicials previs al judici.
-DESPESES DE DESPLAÇAMENT I ALLOTJAMENT: Segons la normativa de la UE, el
CICAC, en la representació que ostenta, assumirà les despeses de desplaçament i
allotjament del personal formador, sempre i quan aquest s’hagi de desplaçar una
destinació situada a més de cent kilòmetres. Així mateix les despeses de gestió
(recerca, reserva i pagament) aniran a càrrec del CICAC.

4.- ¿QUI I COM ES FINANCIA AQUEST PROJECTE?
El projecte el finança en un 80% la Unió Europea i el 20% de la despesa restant l'assumeix cada
entitat / institució participant.
En relació a la gestió i assignació de despeses logístiques (desplaçaments, allotjaments i dietes)
derivats de l'activitat que portaran a terme els formadors dins de la primera fase del projecte
de "Formació per a formadors", aniran a càrrec del Consell de l'Advocacia catalana. En aquesta
fase els formadors NO percebran cap retribució.
En la segona fase del projecte, on els formadors estan obligats a intervenir en un mínim de 2
sessions de Formació al seu país, des del Consell de l Advocacia Catalana es gestionarà la
distribució d'aquestes hores, així com la seva localització. En aquesta fase del projecte, els
formadors rebran un import brut de 150 € / hora de Formació impartida.
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5.- BASES DEL CONCURS

A).- Normes generals:
-Estar inscrits com advocat/da exercent en qualsevol dels col·legis de l’advocacia de l’estat
espanyol en el moment de presentar la sol·licitud.
-Haver estat col·legiat/da en un o en diversos col·legis de l’advocacia de manera
ininterrompuda durant els deu anys anteriors a presentar la sol·licitud
-No estar incurs en causa d’incapacitat, d’inhabilitació, d’expulsió o d’incompatibilitat a
complir les obligacions previstes en la Normativa de l’Advocacia Catalana
-Comprometre’s a complir les obligacions previstes en aquest projecte i les que determini el
CICAC en el seu desenvolupament.
-Només es poden presentar a concurs els/les advocats/des individuals, en cap cas societats o
associacions sigui quina sigui la seva forma jurídica.
-L’acceptació s’atorgarà als sol·licitants, que reuneixin un mínim del 75% de la totalitat dels
requisits establerts en la convocatòria, fins a les 8 places. Això implica que l’advocat/da té la
competència professional i personal pròpia per assolir els objectius establerts als projecte.
-En cas d’empat es tindrà en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds.

B).- Requisits de les persones:
-Edat: A partir de 30 anys, i fins no haver superat l’edat de jubilació normativament establerta.
-Sexe: Home/Dona
-Estar col·legiat com exercent en qualsevol dels col·legis de l’advocacia de l’estat espanyol (que
hagi transcorregut un mínim de 5 anys des de la data de col·legiació)
-Disponibilitat per viatjar.
-Idiomes: Anglès (preferiblement advanced)
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C).- Criteris de selecció:
a) MÈRITS: pels conceptes següents:
-Casos o assumptes referits a la matèria d’ ASSISTÈNCIA AL DETINGUT, en l’àmbit de
l’ordenament jurídic de l’estat espanyol, dirigits personalment com advocat/da titular.
Es valoraran d’acord amb e nombre, tipus i complexitat dels mateixos.
-Assistència a cursos de formació especialitzada en la matèria.
-Nivell d’anglès oficial.
-Advanced i/ó Proficiency/ superior.
-Docència impartida, publicacions i altres activitats referides a l’advocacia.
b) PROVA: prova pràctica oral d’habilitats per a la docència: dinàmica, transmissió de
coneixement, incentivació, creativitat, comunicació, etc...

D).- Procediment per a la tramitació de la sol·licitud:
S’ha de seguir el següent procediment:
-

-

-

La sol·licitud s’ha de presentar d’acord amb el model vigent.
S’hi ha d’adjuntar l’acreditació que es compleixen els mèrits i requisits exigits en les
bases del concurs.
Adjuntar un escrit de motivació (màxim 1/2 foli DN-4) pel qual es sol·licita participar
en aquest projecte formatiu, així com una breu descripció de la seva
implementació/execució en els col·legis de l’advocacia de l’estat espanyol.
Signar el document de compromís amb les obligacions del projecte.
La sol·licitud s’ha de presentar a la seu del CICAC, o bé telemàticament a l’adreça de
correu electrònica: formacio@cicac.cat
El CICAC tramitarà la sol·licitud a través de la seva Comissió d’avaluació.
La Comissió d’avaluació rebutjarà la sol·licitud si constata que no es reuneixen els
requisits d’aquestes bases.
La comissió avaluadora podrà demanar a l’advocat/da sol·licitant informacions
complementàries o aclariments sobre la documentació i informació que hagi
presentat.
Si falten documents o hi ha qualsevol deficiència la comissió avaluadora concedirà un
termini de deu dies per aportar-los o per subsanar-la.
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Si no s’aporten els documents requerits o no s’esmena la deficiència en l’esmentat
termini, la comissió avaluadora arxivarà definitivament la sol·licitud.

-

E).- Documentació Obligatòria Sol licitud:
Documentació obligatòria:




Fotocòpia del DNI, NIE o d’altres.
1 fotografia de format carnet.
Certificat col·legial de la data de col·legiació, de les baixes i altes posteriors i de les
sancions imposades (amb menció del motiu, la sanció imposada, la seva durada i
si ja s’han complert o bé estan complint-se o pendents de compliment).

Característiques de la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:
-

-

-

Els documents que hagin de servir per acreditar els mèrits de l’advocat/da sol·licitant
s’hauran d’aportar posant la màxima cura en la protecció del secret professional i en
el respecte a la legislació sobre protecció de dades.
Respecte els assumptes judicials o arbitrals, caldrà adjuntar còpia de la sentència o
del laude on consti el nom de l’advocat/da sol·licitant. En tot cas caldrà ocultar les
dades dels interessats.
Respecte els assumptes no judicials caldrà adjuntar tota la documentació que
l’advocat/da sol·licitant consideri adient per acreditar la seva intervenció.
En tot cas caldrà portar un quadre en què es relacionin per separat els assumptes
judicials dels no judicials, a fi de facilitar el seu còmput.
S’ha d’aportar un currículum professional amb explicació de la documentació que
s’aporta.
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