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Pla de Pràctiques 
 
Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, 
de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-
2020, amb un cofinançament del 91,89%  
 
Expedient SOC018/18/00219 
Oferta de treball 09/2018/32917 
 
Persona contractada Irirs Romeo Rojas, titulada de Grau en Història 
Tutora de les pràctiques al llarg de tot del contracte Ana Isabel Bernadó Galofré, tresorera de 
l’Associació. 
 
Tasques a desenvolupar: 
 
a) Catalogació, ordenació i inventari de les publicacions disponibles en el àrea de biblioteca de 
l’Associació per poder-les posar a disposició d’estudiants i estudiosos per a ser utilitzats en els 
seus treballs de recerca. 
Realitzar la mateixa tasca amb les publicacions i material bibliogràfic que constitueixen llegats 
provinents de donacions i que constitueixen una unitat temàtica. 
Tractar informàticament les dades resultants del treball per tal de facilitar la recerca i 
localització de les publicacions interessades. 
Ates la quantitat de publicacions i la seva complexitat, s’estima un termini de tres mesos. 
 
b) Catalogació, inventari i valoració de quadres, escultures, objectes artístics i altres de què 
disposa l’Associació en el seu local social provinents de concursos, donacions particulars, 
cessions temporals. 
Tractar informàticament les dades resultants. 
Atès que serà necessari consultar acuradament les actes dels diferents concursos i de les 
reunions de la Junta Directiva que han tingut lloc al llarg dels 45 anys d’existència de 
l’Associació, s’estima un termini de dos mesos. 
 
c) Selecció, classificació, digitalització i conservació de la documentació que constitueix l’arxiu 
documental de l’Associació entre l’any 1973, any de la seva creació, i l’any 2000. 
Es preveu un termini d’un mes per realitzar aquesta tasca, si bé es podrà fer combinada amb la 
descrita al punt anterior segons resulti de la documentació consultada. 
 
d) Com a tasca complementària a desenvolupar al llarg dels 6 mesos de duració del contracte, 
l’atenció a les persones i resolució de consultes que es plantegin a l’Associació. 
 
Lleida, 31 d’octubre de 2018 
 


