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Qui som?: EL CEC
És una associació esportiva i cultural declarada com a entitat d’utilitat pública per acord del
Consell de Ministres de 23 de maig de 1997, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar i
d’actuar, sense ànim de lucre, formada per persones físiques, per la qual cosa podrà posseir,
adquirir, gravar i alienar béns de tota mena; adquirir drets, contraure obligacions i exercitar tota
mena d’accions, i crear i participar fundacions, dins els límits legals, per a un millor
desenvolupament de les seves activitats.
Art. 1 Estatut CEC, 2013
Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (1976)
Premi d'Honor Jaume I (1981)
Creu de Sant Jordi (1983)
Medalla de la UNESCO (1999)
Premi Nacional de Medi Ambient (2001)
Entitat declarada d’Utilitat Pública (Consell de Ministres 1997)
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PER QUÈ PROGRAMARI LLIURE: ICA ATOM
Necessitats que hi havia a l’arxiu abans del comodat del 2015:
-

L’arxiu històric va ser una realitat 2009 després d’un procés d’implantació sistema arxivístic
Va funcionar autònomament com arxiu documental d’una institució esportiva 2009-2015
Havia necessitat d’un òptim control dels fons que s’estaven tractant i gestionant
Pocs recursos econòmics per a una institució en crisi sense pressupost per l’AHCEC

El que ens portà a optar per ICA ATOM:
- Programari informàtic d’ús i accés lliure
- No hi ha grans despeses per conceptes de gestió electrònica
- Possibilitats de gestionar els fons en format multinivell seguint la NODAC
- Possibilitats de treballar en xarxa off-line i on-line permetent seleccionar quins documents
han de ser o no accessibles
- Opció d’enllaçar les fitxes descriptives de l’inventari amb les imatges digitals

PER QUÈ PROGRAMARI LLIURE: ICA ATOM
El comodat del 2015 amb la Generalitat de Catalunya:
- Venda d’una part de la seu social que redueix amb escreix els espais de gestió de l’entitat
- Signatura al juny del 2015 d’un comodat amb la Generalitat de Catalunya per part del CEC
per assegurar la conservació i gestió dels fons patrimonials de l’àrea cultural: AHCEC, AFCEC,
Cartoteca, Biblioteca i Fons d’art que estan declarats patrimoni català
- L’AHCEC i l’AFCEC són dipositats a l’ANC en règim de comodat. La gestió dels fons és
assumida pel personal del CEC a l’espera del desenvolupament de la comissió mixta CECANC
El punts negatius que ens ha comportat ICA ATOM en aplicació del comodat:
- El programa no és directament compatible amb l’utilitzat per l’ANC
- Els bolcats d’informació de ICA ATOM a l’ANC han donat diversos errors informàtics
de difícil solució en primera instància
- Dificultat per interrelacionar les taules d’ambdós programes
La resolució final aplicada per l’AHCEC:
- Crear un programa intermedi amb el mitjans informàtics de l’entitat que faci de pont entre
les dades tractades a ICA ATOM i les que han de ser bolcades al servidor de l’ANC

