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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Número: 24
Data: 29 de maig de 2015
Hora d’inici: 18.06
Hora de finalització: 19.45
Lloc: Teatre de la Llotja de Lleida (avinguda de Tortosa, 6).
Assistents: 83

1.

Salutació del president
El president dóna la benvinguda als assistents a l’assemblea general ordinària número
24 de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida
tothom a participar-hi.

2.

Aprovació de l’acta de l’assemblea general ordinària del dia 28 de
maig de 2014
Es presenta l’acta de l’assemblea general ordinària número 23 de l’AAC, celebrada el
dia 28 de maig de 2014.
L’assemblea aprova l’acta de l’assemblea general ordinària número 23 per 83 vots a
favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

3.

Lectura de la memòria d’activitats de l’any 2014
Es presenta la memòria d’activitats de l’any 2014 de l’AAC.
L’assemblea aprova la memòria d’activitats de l’any 2014 per 83 vots a favor i cap en
contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

4.

Aprovació dels comptes de l’any 2014 i del pressupost de l’any
2015
El Sr. Joan Soler, president de l’AAC, presenta els comptes de l’any 2014 i el
pressupost de l’any 2015.
El resultat de l’exercici comptable del 2014 és el següent:


Despeses: 98.597,61 €.



Ingressos: 104.238,11 €.
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En conjunt, hi ha hagut un balanç positiu de 5.640,50 €. El president comenta que hi
ha hagut un estalvi en la realització de les IX Jornades d’Estudi i Debat, gràcies a la
col·laboració del Museu Marítim i que els ponents van ser gratuïts. També que s’ha
passat a realitzar els butlletins en format digital, fet que representa una reducció de les
despeses d’impremta i de distribució. S’ha augmentat el nombre de participants en les
accions formatives a 208, i hi ha hagut un estalvi en el lloguer de sales i en la
impartició de cursos en modalitat virtual. Als socis institucionals se’ls ha augmentat la
quota per poder mantenir la resta de tipus de quotes congelades durant el 2014 i 2015.
L’assemblea aprova l’execució del pressupost de l’any 2014 per 83 vots a favor i cap
en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.
A continuació, es passa a tractar l’aprovació de la proposta de pressupost del 2015:


Despeses: 203.175,00 €.



Ingressos: 203.175,00 €.

El Sr. Joan Soler explica que l’augment significatiu del pressupost és degut,
principalment, a la realització del Congrés d’Arxivística, en què s’ha vetllat perquè
augmentés el nombre de patrocinadors. En el Congrés hi ha hagut la col·laboració
d’institucions públiques com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Lleida, entre d’altres. Explica que no s’ha arribat a l’objectiu de 40.000 €
per a les inscripcions al Congrés, i que aquest ha estat finalment de 34.465 €.
En la part del pressupost general, exposa que ha augmentat el pressupost de les
despeses de formació per mirar d’oferir un bon servei als nostres associats. Si el
nombre de socis no canvia, els ingressos per aquesta via es mantindran durant aquest
període. En aquest punt, felicita la tasca realitzada pel Sr. Juanjo Vas al capdavant de
la vocalia de Serveis, en aconseguir nous socis institucionals.
L’assemblea aprova la proposta del pressupost de l’any 2015 per 83 vots a favor i cap
en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

5.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
El Sr. Joan Soler comença traslladant a l’assemblea que s’ha treballat molt per mirar
d’aportar la nostra visió en el redactat de la nova Llei 19/2014. En alguns aspectes s’ha
assolit, però en d’altres no. Pel que fa al redactat final, ens podem considerar
satisfets,. Tanmateix, una cosa és el text i l’altra la seva interpretació i implementació.
En aquest sentit, hem assistit a una posada en funcionament molt desigual, amb
algunes decisions francament contradictòries. Sense cap tipus de dubte, la més
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important ha estat la posada en pràctica de l’article 40.3., que preveu que un dels
membres de la nova Comissió de Garantia del Dret d’Accés sigui expert en arxius i
gestió documental. Al final, hi va haver un acord de quatre partits en què cadascun va
aportat un membre a la Comissió, menys en un cas, Convergència i Unió, que en va
aportar dos. Es va procurar fer força a la premsa i contactar amb institucions com
l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(APDCAT), per aturar un nomenament, sens dubte, il·legal. Cap de les accions no van
resultar. Iniciativa per Catalunya ens va proposar que demanéssim que el lletrat major
del Parlament elaborés un informe, però es va decidir no impulsar aquesta línia perquè
no sigui perjudicial per als nostres interessos.
S’ha fet una proposta a la vicepresidenta del govern, la Sra. Joana Ortega, perquè hi
hagi un bon desplegament de la Llei, i aquesta va dir que s’havia de compensar els
arxivers. S’ha demanat una reunió amb ella, però encara no s’ha pogut realitzar.
El Sr. Joan Soler explica que el Departament de Cultura vol fomentar que el secretari
de la Comissió de Garanties sigui un expert en arxius, però creu que, arribats a aquest
punt, és insuficient i dins la Comissió hi hauria d’haver una paritat equilibrada entre
juristes i arxivers. En aquest punt s’han fet esmenes que esperen resposta pel no
compliment del punt 40.3.
També diu que en la reunió de la Comissió del Consell General d’Arxius del passat
dilluns el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament
de Cultura, el Sr. Joan Pluma, va explicar que s’havia fet un informe i s’havia enviat.
El Sr. Joan Soler fa una valoració positiva de la Llei 19/2014, però negatiu de la
constitució de la Comissió de Garanties. En aquest aspecte, els polítics van actuar
amb pressa i un punt de frivolitat, sense valorar amb profunditat els danys i les
conseqüències que podia provocar aquesta decisió.
A continuació, el Sr. Joan Soler explica que a l’inici de l’assemblea ha rebut una nota
anònima en què es demanava una votació de l’assemblea per demanar la dimissió del
conseller del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Ferran
Mascarell.
El Sr. Joan Soler expressa que no ho veu clar i proposa esperar al primer ple del
Consell Nacional d’Arxius del dia 11 de juny per expressar formalment que no ens
sentim representats pel Departament de Cultura i demanar que l’àmbit dels arxius
passi a dependre d’una altra conselleria. Alhora, també s’ofereix per transmetre el
malestar del col·lectiu professional en la clausura del congrés de manera solemne al
Sr. Ferran Mascarell davant tots els associats.
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A continuació, s’obre un torn obert de paraules entre els assistents a l’assemblea:


La Sra. Núria Téllez expressa que serà millor fer el pas al Consell Nacional.
Interpreta que els partits politics estan a punt de començar la seva campanya
electoral per a les eleccions al Parlament de Catlunya i estaran concentrats en
aquest assumpte. D’aquesta manera, aquest assumpte quedaria reflectit en les
actes d’aquest òrgan i els representants polítics que sorgeixin de les noves
eleccions el podran reempendre.



El Sr. Joan Boadas expressa que és millor fer-ho primer de manera
administrativa. Alhora, explica que el sou dels membres de la Comissió de
Garanties és del nivell d’un director general, fet que lamenta, perquè tot sembla
indicar que el nomenament ha estat un arranjament d’ordre polític i no pas
tècnic.



La Sra. Maria Jesús Llavero expressa que és millor fer un acte de força per
demanar-ne la dimissió.



La Sra. Fina Solà diu que ja n’hi ha prou i creu que hem de fer un pas
endavant.



El Sr. Lluís Esteve Casellas diu que a vegades sóm massa educats i proposa
no aplaudir demà el conseller de Cultura. A partir d’aquí, fa una reflexió al
voltant de demanar la dimissió del conseller de Cultura i pensa que no és
pertinent, perquè no és ell qui ha nomenat els membres de la Comissió de
Garanties.



En aquest punt, intervé el secretari de l’AAC, el Sr. Josep Ribas, per aclarir que
no s’acepta l’anònim com un document formal que ha de ser tingut en compte,
ja que no té data ni està signat per cap soci de l’AAC. I diu, a més, que si es vol
votar una proposta de dimissió, ho haurà de proposar qualsevol membre de
l’assemblea que hi estigui interessat.



A continuació, el Sr. Lluís Esteve explica que és partidari de fer un front comú i
participar activament en tots els projectes actuals de l’AAC i els que vindran.
Tot seguit, comenta que no veu projectes de futur en les propostes de l’AAC
que s’han explicat en el punt 6.



El Sr. Joan Soler intervé per aclarir que els projectes de futur estan,
fonamentalment, en el programa de la Junta i que ara s’estan desenvolupant
per dur-los a terme.



La Sra. Mariona Corominas expressa que s’ha fet una bona feina a l’AAC i
comenta que cal reinvindicar també la bona feina de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
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La Sra. Mariona Corominas continua la seva intervenció per explicar que la
CNAATD surt en una disposició de la Llei 19/2014. D’altra banda, pensa que
qui ha de defensar també els nostres interessos és el Departament de Cultura, i
per això diu que, si algú vol demanar la dimissió del conseller, es pugui votar.
Expressa el descontentament amb la tasca feta pel Departament de Cultura, i
creu que potser s’ha de demanar anar cap a Governació. També pensa que si
demà es fa algun acte de protesta contra el conseller del Departament de
Cultura que vé a clausurar el Congrés, abans se l’ha d’avisar.



El Sr. Quim Borràs diu que està d’acord amb les paraules del Sr. Lluís Esteve
Casellas i que demà s’ha d’expressar el nostre descontentament i proposa no
aplaudir-lo.



El Sr. Francesc Giménez mostra el seu acord amb el Sr. Joan Boadas i diu que
demà s’ha de fer algun tipus d’acció.



El Sr. Ramon Alberch explica que l’anònim segurament és un reflex del nostre
estat d’ànim, que, de propostes com aquesta, ja n’hi ha hagut abans, com quan
en el seu moment ell mateix, als anys vuitanta, va demanar la dimissió del Sr.
Marc Mayer quan era director general. La millor acció no sap quina és, però
pensa que demà s’ha d’avisar el conseller que hi ha un descontentament.



El Sr. Vicenç Ruiz explica que la situació que s’ha creat amb la designació dels
membres de la Comissió de Garantíes és de mal resoldre. Els parlementaris
dels partits polítics han distribuït els càrrecs sense consultar-nos en cap
moment. I finalment, que un dels objectius de la Junta és crear les aliances
necessàries amb els partits polítics perquè aquest tipus de situacions no es
tornin a donar. Exposa que el més sensat és no aplaudir el conseller, que com
a mal menor un arxiver com a secretari no estaria malament i, a partir
d’aquesta base, anar-hi treballant.



La Sra. Dolors Visa intervé per relacionar tots els contactes i reunions que han
fet els membres de la Junta amb parlamentaris durant tot el període de temps
de tramitació de la Llei 19/2014 i a posteriori. Proposa que, si s’ha de demanar
la dimissió d’algú, el més encertat seria la del director general d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni, el Sr. Joan Pluma.



El Sr. Xavier Tarraubella exposa que, si es vol manifestar el malestar de la
professió, s’ha de ser contundent, i les accions poden incloure demanar
dimissions, que el president faci un discurs de clausura per expressar el
descontentament i, si cal, plasmar la situació en la reunió del Consell Nacional
d’Arxius que s’ha de celebrar.
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El Sr. Enric Cobo intervé per expresar que si demà es vol fer un acte de
protesta, com a mínim, s’ha d’avisar el conseller que serà així. I també que,
com a membre de l’AAC, ell respectarà la decissió que es prengui en aquesta
assemblea. Finalment, explica que el Consell Nacional d’Arxius és un bon lloc
per expressar el descontentament, atès que és un lloc on hi ha una
representació de tots els arxius del sistema.



La Sra. Mercè Font explica que amb aquestes iniciatives es va cinc anys
endarrerits. Per exemple, en aquest temps, no s’ha desplegat la Llei d’arxius i
documents, ni s’ha fomentat el Consell Nacional d’Arxius, ja que només s’han
fet tres reunions en aquest període. Finalment, és de l’opinió que tota queixa
s’ha de fer per via formal i, sobretot, per escrit.



Finalment, intervé el Sr. Alfred Mauri per dir que pensa que les accions que ha
dut a terme la Junta són encertades i que si demà es fa algun tipus d’acció,
l’hem de controlar molt bé, sobretot el discurs cap a la premsa, perquè la
societat entengui el que està passant.

Un cop finalitzat el torn obert de paraules, la paraula torna al president, que passa a fer
una proposta que s’haurà de votar, i n’enumena els punts:


Primer punt: continuar treballant en el mateix sentit que fins ara, ja que s’han
dut a terme tasques valentes i amb il·lusió.



Segon punt: expressar en el discurs de clausura del Congrés del president la
queixa per la situació actual i reclamar els passos necessaris perquè es
compleixin les lleis.



Tercer punt: no cal demanar que la gent deixi d’aplaudir, cal deixar que tothom
actuï de la manera que cregui més encertada.



Quart punt: manifestar en les dues reunions del Consell Nacional d’Arxius el
malestar, primer, perquè compti, i segon, per buscar que es produeixin canvis.
Un dels objectius serà transmetre que l’AAC no es troba representat pel
Departament de Cultura i demanar que es faci un canvi d’adscripció.

L’assemblea aprova la proposta del president per 80 vots a favor i 3 en contra. Cap
dels assistents no hi fa esmenes.
A continuació, el president dóna l’opció de proposar algun altre tipus d’acció. En
aquest sentit, hi intervenen dues persones:


La Sra. Mariona Corominas considera que, possiblement, en un primer moment
les queixes rebran resposta, però després ja no.
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El Sr. Xavier Tarraubella intervé per dir que s’hauria de comunicar el malestar a
tots els membres de la Comissió Nacional d’Arxius abans de la reunió.

Finament, el Sr. Joan Soler explica que s’haurà de preparar un escrit per plasmar la
situació.

6.

Relació sumària dels projectes que s’estan duent a terme
actualment
El Sr. Joan Soler exposa una relació de la participació que hi ha hagut de l’AAC en
activitats que s’han realitzat:


A Granollers es va participar en el Mercat audiovisual, juntament amb l’ANC i la
Xarxa de Televisions Locals.



A Barcelona es va participar en les Jornades de Comissions Obreres sobre
arxius i patrimoni històric.



A Barcelona es va participar amb el Col·legi de periodistes per explicar la tasca
feta a Granollers al Mercat audiovisual, amb l’objectiu de presentar la
Declaració per la preservació del patrimoni audiovisual.



A Torelló es va fomentar la signatura del compromís per la transparència en els
fons dels ajuntaments de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló.

També explica que actualment s’està treballant en:


El reconeixement del títol de grau d’arxivística en màster oficial. Explica que es
farà una comissió juntament amb representants de l’ESAGED i de la plataforma
d’afectats.



La Jornada d’Arxius i Educació, per veure en què hi pot col·laborar la nostra
associació.

7.

Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció en el torn obert de paraules, i el president, en nom de la Junta
de l’AAC, dóna per finalitzat l’acte i dóna les gràcies a tots els assistents.
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A les 19.45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.

Josep Ribas i Solà

Joan Soler i Jiménez

El secretari

El president
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ANNEX DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Número: 24
Data: 29 de maig de 2015
Hora d’inici: 18.06
Hora de finalització: 19.45
Lloc: Teatre de la Llotja de Lleida (avinguda de Tortosa, 6).

Assistents
Quantitat: 83
Número de soci

Nom i cognoms

1377

Santiago Lopera Lopera

1163

Núria Carreras Font

1047

Vicenç Ruiz Gómez

0868

Josep Ribas Solà

0300

Ricard Ibarra Ollé

0234

Teresa Cardellach Giménez

0441

Montserrat Cervera Vidal

1123

Francesc Giménez Martín

0014

Joan Boadas Raset

1044

Josep Lluís Lorca Simón

1027

Pilar Cuerva Castillo

1005

Montserrat Cuyàs Artigues

0933

Ingrid Gómez Rodríguez

0603

Núria Téllez Rodero

0248

Glòria Mora Cruanyes

0487

Carme Blanco Cortés

1186

Daniel Vilarrubias Cuadras

1038

Erola Simón Lleixà
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0186

Xavier Pedrals Costa

1274

Julio Quílez Mata

1439

Esther García Márquez

1131

Núria Batllem Cabello

0617

M. Teresa Ferrer Fontanet

0550

M. Pau Gómez Ferrer

0599

M. Jesús Llavero Porcel

0937

Gerard Mercadé Pié

0726

Juanjo Vas Rafael

1112

Sergi Borrallo Llauradó

1162

Oriol Bonàs i Conill

1118

Montserrat Clavell i Pons

1160

Cristina Galofré Bonell

1106

Sònia Camanforte Garcia

1411

M. Àngeles Molina Coballes

1409

Abel Rubió i Serrat

0177

Mariona Corominas Noguera

0095

Remei Perpinyà Morera

1418

Christian Moreno Rueda

1397

Sara Garcia López

1367

Carla Meinhardt Llopis

1268

Antònia Altamirano Cardoso

1429

Luis Guil Montoya

0939

Carles Quevedo Garcia

1023

Oleguer Benaiges Xirinachs

0815

Glòria Gimeno Vázquez

0778

Jordi Vilamala Salvans

Rocafort, 242 bis, 1r
08029 Barcelona
Tel. i fax 93.419.89.55
associacio@arxivers.com
http://www.arxivers.com

10 de 12

Acta_2015_maig

0312

Pilar Blesa Herrero

0004

Ramon Alberch Fugueras

0305

Joaquim Borràs Gómez

1416

Núria Curull Santamaria

0418

Lluís-Esteve Casellas Serra

1085

Arnau Guardiola Ponti

1127

Pedro Alberto Larrègle Gilabert

0535

Fina Solà i Gasset

0179

M. Assumpció Colomer Arcas

0040

Joan Domingo Basora

1406

Xavier Calm Batlle

0526

Núria Faig Vila

1197

David Masgrau Haro

0368

David Lobato Buil

0471

Josep Conejo Muntada

0895

Jordi March Barberà

1006

Raimon Nualart Mercadé

0080

Alfred Mauri Martí

0127

F. Xavier Taurrabella Mirabet

0046

Joan Farré Viladrich

0022

Emília Capell Garriga

1014

David García Llecha

1412

Aniol Maria Vallès

1024

Enric Terradellas Prat

0899

Enric Cobo Barri

1056

Sònia Oliveras Artau

0453

Montserrat Peris Giner
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0299

Mercè Font Vinyes

0321

Lluís Cermeno Martorell

0329

Jordi Amigó i Barbeta

0322

Betlem Martínez Raduà

0732

Joan Soler Jiménez

0340

Dolors Visa Oró

0726

Juanjo Vas Rafael

1147

Sara Folch de la Fuente

0700

Jordi Serra Serra

1039

Mònica Sesma Siuraneta

1277

Olga Tàpias Sánchez

Josep Ribas i Solà

Joan Soler i Jiménez

El secretari en funcions

El president
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