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1. Descripció del treball que ha de fer el jove beneficiari del Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya.   
 
1.1.- Objectius generals de l'activitat: que ha de fer el jove en 
practiques  Col·laborar amb les tasques d’arxiu i registre d’entrada i sortides 
de documents de l’ajuntament. 
L’Ajuntament té des de fa molt anys un gran volum de documentació que s’ha 
de traslladar a l’Arxiu comarcal del Pallars Sobirà, l’objectiu es ordenar i fer 
la tramesa de documentació a l’arxiu. 
 
1.2.- Descripció de les fases en que es dividirà el Pla de Practiques:  
Tasca 1 
a) Activitats prèvies i preparatòries  
Anàlisis de l’estat actual de la documentació de l’arxiu i conèixer la dinàmica 
de tramesa dels arxius al Consell Comarcal  
 
b) Tramesa de documentació.  
Tramitar la tramesa de documentació de l’arxiu de l’Ajuntament cap al Consell 
Comarcal, també inclourà els expedients del jutjat de Pau de Farrera 
 
Tasca 2 
Registre d’entrada i sortida 
Si abans de finalitzar el contracte s’hagués finalitzat amb la tasca 1 de 
tramesa de documentació, s’iniciaria la segona tasca,  introduir el registre 
d’entrada i sortides de l’Ajuntament a la plataforma informàtica de la 
Diputació de Lleida 
 
Tasca 3 
Si abans de finalitzar el contracte s’hagués finalitzat amb les tasques 1 i 2, 
s’iniciaria la segona tercera,  iniciar l’inventari de bens del municipi.  
 
c) Recursos que utilitzarà 
Utilitzarà el PC de l’Ajuntament.  
 
d) Altres fases o apartats  
1.3.- Duració aproximada de cada fase del Pla de Pràctiques (Planificació 
temporal), cada una de les fases abans assenyalades tindran una durada 3 
mesos. 
   
2.- Lloc on es realitzarà treball: El treball de camp es realitzarà en 
l’Ajuntament de Farrera 
 
3.- Període en el qual es realitzarà al treball   
Des de el 30 de novembre de 2017 fins el 30 de maig de 2018. 
 
4.-Horari: de 8 a 15.00 hores  
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5.- Forma prevista de seguiment i d’orientació al jove en practiques   
Setmanalment es farà un seguiment sobre la feina feta la setmana anterior i 
el planning de la setmana. 
 
 
Farrera, 11 de desembre de 2017  
El Tutor del Programa de Practiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago Isús Carrera 
Alcalde 
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