BEQUES SANTANDER CRUE CEPYME PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Convocatòria 2017 - 2018

La Universitat Ramon Llull obre la setena convocatòria de Becas Santander CRUE
CEPYME Prácticas en Empresas, amb l’objectiu de promoure que els estudiants
universitaris puguin realitzar pràctiques professionals -en un àmbit professional vinculat a
la titulació que estan cursant- en petites i mitjanes empreses, fundacions, ONG’s, així com
també associacions i entitats sense ànim de lucre, de Catalunya o de qualsevol altra
comunitat autònoma, en la següent modalitat de beca:
•
•

Mitja jornada (4 hores/dia) durant 3 mesos.
Beques cofinançades al 50% entre el banc Santander i les pimes i entitats
participants.

Les pràctiques s’han de desenvolupar en un període continuat i només es podran fraccionar
si l’empresa tanca per vacances. En aquest cas, l’estudiant es tornarà a incorporar després
de les vacances fins a completar els 3 mesos (el període de vacances no computarà).
Requisits:
1) No haver estat beneficiari d’aquesta beca anteriorment.
2) Estar matriculat a qualsevol titulació - oficial o pròpia - de grau o màster impartida per la
Universitat Ramon Llull o pels seus centres adscrits el curs acadèmic per al qual se
sol·licita la beca, o bé cursar estudis a la Universitat Ramon Llull acollint-se dins d’algun
programa de mobilitat acadèmica.
3) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat o amb la pròpia
universitat en la qual es realitzaran les pràctiques.
4) Tenir la conformitat de la facultat i de l’empresa per realitzar aquesta pràctica.
Procediment:
1. L’estudiant haurà de contactar amb la seva facultat i amb l’empresa per obtenir
la conformitat de la pràctica.
2. L’estudiant s’haurà d’inscriure a través de la pàgina web següent: www.becassantander.com abans del 12 de febrer de 2018.
3. Un cop realitzats els passos 1 i 2, imprescindibles per poder participar a la
convocatòria, l’estudiant haurà d’emplenar la sol·licitud de beca i presentar-la,
abans de l’inici de les pràctiques, al Vicerectorat de Relacions Internacionals i
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Estudiants de la URL (C. Claravall, 1-3, 08022 Barcelona) juntament amb la següent
documentació:
• Certificació acadèmica - segons model facilitat - atorgada per la
Secretaria Acadèmica del centre o de la Facultat de l’estudiant. La nota
mitjana de l’expedient serà calculada segons el sistema de qualificació de
l’1 al 10 amb dos decimals.
• Fotocòpia del DNI/NIE.
• Curriculum Vitae (CV)
• Certificat de conformitat de la facultat per realitzar aquesta pràctica.
• Certificat de conformitat de l’empresa per realitzar aquesta pràctica.
És imprescindible que l’empresa també s’inscrigui al web www.becas-santander.com
per poder participar en el programa. Atès que les pràctiques estan finançades al 50% entre
el banc, les pimes i/o entitats, l’empresa haurà de realitzar, dins el termini de 5 dies naturals
des de la comunicació de l’assignació de la beca o beques, una contribució de 450€ per a
cada sol·licitud de pràctiques a realitzar en l’empresa, la part corresponent a la seva
aportació.
Aquesta aportació no té el caràcter de despesa fiscalment deduïble.
Període de realització de les pràctiques: de l’1 de març de 2018 al 30 de setembre de
2018 1.
Criteris de selecció:
La Universitat Ramon Llull assignarà les beques disponibles entre els candidats per ordre
d'arribada, tenint en compte el compliment dels requisits d’aquesta convocatòria.
En cas d’igualtat de condicions, i com a criteri d’equitat entre els centres, es valorarà la
facultat de la universitat en la qual està matriculada la persona sol·licitant.
Import de l’ajut:
En la convocatòria 2017-2018, la Universitat Ramon Llull compta amb 46 beques en el
programa. L’estudiant podrà sol·licitar la següent modalitat de beca:
•

Mitja jornada (4 hores/dia) durant 3 mesos. Import total: 900€ bruts (300€/mes
bruts). 2

1

Excepcionalment es podran considerar pràctiques que s’iniciïn a partir del 15 de febrer i finalitzin entre el 30
de setembre i el 31 de desembre de 2018, prèvia aprovació.
2 Aquests imports estan subjectes a la legislació fiscal vigent i de Seguretat Social.
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La percepció d’aquesta beca és compatible amb altres ajuts, ja siguin públics o privats, i no
substitueix qualsevol altra remuneració que l’empresa, de manera voluntària, pugui oferir.
Pagament de la beca:
Els beneficiaris seleccionats hauran de subscriure el document d’acceptació de beca, que
posarà a la seva disposició el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants. També
hauran d’acceptar l’ajut a través del web www.becas-santander.com en el seu espai
virtual com a becari. La Universitat ingressarà l’import de la beca fraccionat per mensualitats
senceres vençudes, al compte corrent que la persona beneficiària tingui obert a l’entitat
Banco Santander (és imprescindible que el compte corrent estigui a nom de la persona
beneficiària).
Renúncies:
En el cas que l’estudiant beneficiari de la beca decidís finalitzar el període de pràctiques
abans dels 3 mesos fixats per a la realització d’aquestes, únicament tindrà dret a percebre
l’import de la beca corresponent a les mensualitats senceres vençudes.
La renúncia s’haurà de justificar a través de l’imprès de renúncia i enviar al Vicerectorat de
Relacions Internacionals i Estudiants dins el termini de 8 dies naturals abans de la
finalització de les pràctiques.
En el cas que no s’arribés a completar el període total de les pràctiques, ja sigui per decisió
de l’empresa o de l’estudiant, la universitat es reserva el dret de reclamar a l’empresa i/o a
l’estudiant les despeses fiscals i de la Seguretat Social que la universitat hagi hagut
d’abonar.
Termini d’inscripció al web estudiants: del 15 de desembre de 2017 al 12 de febrer de
2018.
Termini d’inscripció al web empreses: de l’1 de desembre de 2017 al 28 de febrer de
2018.
Més informació:
UNIVERSITAT RAMON LLULL.
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Tel. 93 602 22 27 | Fax 93 602 22 49
msala@rectorat.url.edu
Barcelona, 27 de febrer de 2018
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