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LA TRIBUNA

Comentaris sobre la nova llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal i la llei de signatura electrònica, amb relació
als documents electrònics
L’any passat ha estat frenètic quant a promulgació de lleis
que afecten, directament, els documents generats, conservats o transmesos electrònicament. Des del Reial decret llei
14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica, fins
a la recent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que va entrar en vigor
el passat 15 de gener i que deroga la tan discutida, molt comentada i, curiosament, poc coneguda LORTAD, hem tingut
un últim tram de legislatura molt mogut que portarà, sens
dubte, modificacions de pes en la creació, difusió, interpretació i conservació dels documents generats per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics.
En l’àmbit de l’Administració pública es recollia la possibilitat d’un certificador electrònic digital, a l’article 81 de la Llei
66/1997, de mesures fiscals, que preveu que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre presti els serveis tècnics i administratius necessaris per a garantir la
seguretat, la validesa i l’eficàcia, des del punt de
vista jurídic, de l’emissió i recepció d’informacions i comunicacions per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, la qual cosa comporta la
creació, amb el suport legal, d’un certificador públic de signatura electrònica.
Per part seva, la Unió Europea ja s’havia preocupat d’aquest assumpte i, el 22 d’abril de 1999,
havia adoptat una posició comú, amb relació al
projecte de Directiva Europea i del Consell pel
qual s’establia un marc comú per a la signatura
electrònica que, posteriorment, va ser aprovat
com a Directiva, el 30 de novembre de 1999.
Amb la publicació de la norma espanyola que regula la signatura electrònica —el Reial decret llei 14/1999, que hem esmentat—, s’ha tancat el cercle i ja hi ha la possibilitat que hi
hagi certificadors privats que, mitjançant l’emissió de certificats associats amb una signatura electrònica, atorguen validesa i eficàcia jurídica a la signatura digital, de manera que
l’assimilen, pel que fa al seu valor jurídic, a la signatura manuscrita; tot i que segurament encara és aviat per parlar-ne,
i aquest segurament tampoc no és el lloc més adequat per a
fer-ho, el cert és que sembla que avancem cap al que podríem anomenar el notari electrònic o el notari digital.
El que es persegueix amb la signatura electrònica és garantir que realment és una persona, i no cap altra, la que intervé en una determinada transacció quan es fa una operació
telemàtica, i que el document es transmet integrament i respon al seu contingut. Dues són, per tant, les característiques
bàsiques que cal tenir en compte: d’una banda, s’ha d’establir un mètode segur per a associar una clau electrònica amb
una persona, de manera que, en fer-la servir, es pugui dir

que el document està electrònicament signat, i d’altra banda,
es necessita un altre mètode per a poder comprovar a l’altre
extrem que la persona que ha signat el document és la propietària de la signatura, i no cap altra persona.
En un altre ordre de coses, també s’ha de posar atenció al
tractament de dades de caràcter personal i la seva utilització
d’acord amb els principis del consentiment, pertinença i adequació a la finalitat, exactitud i actualització, que figuren a
la nostra llei, i també amb el respecte a tots els drets que la
norma atorga al ciutadà, d’entre els quals destaquem els
d’accés, rectificació i cancel·lació, i també el d’oposició al
tractament i, en el seu cas, el d’indemnització pels danys que
es puguin causar.
I tot això, centrats en un gran desconeixement que d’aquestes normatives hi ha en una cultura mitjana popular. En repetides ocasions hem denunciat la falta d’una cultura
bàsica, necessària, sobre protecció de dades de
caràcter personal; hem cridat, allí on pensàvem
que podíem ser escoltats, un lament d’auxili en
busca de l’equilibri necessari per a poder desenvolupar les activitats professionals, sense impediments, però amb total respecte als drets dels
afectats i amb garantia de compliment dels principis establerts a la llei.
Creiem que tot se centra en un desconeixement
popular d’aquestes normes i la validesa jurídica
de la utilització d’aquests mitjans tecnològics;
s’ha de crear confiança en la utilització dels mitjans moderns que proporciona la tecnologia, però
també s’han de respectar tots els drets que el ciutadà té sobre el tractament de les seves dades de caràcter
personal.
No obstant això, sempre hem de tenir present que, sens dubte,
és l’esperit d’iniciativa de l’home el que ha portat com a conseqüència aquest desenvolupament tecnològic i que la persona
que hi visqui aliena, o es comporti com un subjecte passiu, poc
disposada a utilitzar-la, comprovarà que queda desplaçada
per l’empenta de la realitat i que, amb el pas del temps, perd
la seva capacitat competitiva. La unió home-màquina s’ha
d’entendre amb la perspectiva entre la senyoria marcada per
la intel·ligència i el servilisme esclau, sense possibilitat de
manumissió, representat per la tècnica que —sense capacitat
de pensar, estimar i decidir— es converteix en un instrument
més que està al servei de l’home en la seva característica elemental de persona. La informàtica i les comunicacions —les
tecnologies de la informació— no s’han de separar del desenvolupament de la persona en la seva característica bàsica —la
humana— i han d’aportar el complement material de suport a
la realització de l’home. Solament en aquest aspecte es pot
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comprendre la boja carrera empresa per la humanitat en
l’afany de dominar el seu entorn.
Tampoc no hem d’oblidar, per últim, que si l’eficàcia i el progrés són necessaris, mai no s’han de comprar a un preu en
què hi hagi inclòs una retallada de les llibertats de la persona; d’altra banda, no és convenient separar —com dia a dia
s’està fent— tecnologia d’humanisme; al contrari, és convenient unir ambdós termes per a aconseguir una interrelació
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que justifiqui el progrés de la societat juntament amb la seva característica bàsica: el caràcter humanitari de la persona. El desenvolupament tecnològic ha d’anar avançant així,
en paral·lel, fent sempre referència al bé del gènere humà,
en el que podem anomenar l’“humanisme tecnològic”.
Miguel-Angel Davara Rodríguez
Doctor en Dret. Director de l’Instituto de Informática Jurídica de la
Universidad P. Comillas de Madrid (ICADE)

RECULL DE PREMSA
Desembre 1999
16 Los españoles ya pueden presentar denuncias a través de la página web de la Dirección General de Policia. El País.
18 El Senado considera inviolable el “domicilio electrónico” y pide una fiscalia informática. El País.
22 Pere Gifre: "En Girona hay una gran riqueza documental". La Vanguardia.
21 L’arxiu del pedagog Pau Delclòs, docent a
Tarragona des de 1891 a 1935, es dipositarà a la biblioteca de la facultat de Ciències de l’Educació de la Rovira i Virgili. El
Periódico.
La externalización de los archivos clínicos. (Tribuna sanitaria) El País.
CCOO denuncia que los archivos de los
juzgados de familia de Barcelona no estan
protegidos. El País.
23 Apareix el segon número de “Blanda”, la
revista de l’Arxiu Municipal de Blanes. El
Punt.
Cultura adjudica la construcció de l’arxiu
històric comarcal de Ripoll. Diari de Girona.
28 El PSC resuscita la polèmica sobre l’Arxiu
de Salamanca. Reclama el retorn dels documents incautats a la Generalitat. El Periódico.
Maragall da seis meses a Pujol para recuperar los documentos del Archivo de Salamanca. La Vanguardia.
Una proposició no de llei del PSC-CpC
insta al Govern català a negociar el retorn
dels “papers de Salamanca” en sis mesos.
Avui.
El PSC reabre el debate sobre los fondos
del archivo de Salamanca. El País.
Piden traspasar el Archivo Provincial a la
Generalitat. La Mañana.
Solsona edita el tercer número del “Arxiu
Comarcal del Solsonès”. La Mañana.
29 El govern desqualifica al PSC per reobrir
la reclamació de l’arxiu de Salamanca.
Els socialistes recorden que Pujol va prometre tractar de la devolució amb el PP.
El Periódico.
Todos los partidos tachan de electoralista
al PSC por pedir los legajos de Salamanca. La Vanguardia.
Choque entre socialistas salmantinos y ca-

talanes por el archivo de la guerra civil.
El PSC reclama que retornen a Cataluña
los documentos de la Generalitat republicana. El País.
El Congreso propone crear un banco de
datos común a todas las policías. El País.
La Paeria estudia tirar el mercado de
Santa Teresa para ubicar el archivo. Segre.
31 Nadal matisa les condicions del PSC per
recuperar els arxius de Salamanca. Diari
de Girona.
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3 La Generalitat considera que el trasllat
dels documents de Cayalunya que es conserven a l’Arxiu Històric de Salamanca és
tan sols una qüestió de temps. El Periódico.
El director general de Patrimoni Cultural,
Marc Mayer, abans de començar a negociar amb Madrid destapa les seves cartes
sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó i els
“papers de Salamanca”. Avui.
El Govern Balear compra el llegat Alcover-Moll. L’arxiu i la biblioteca del filòleg
mallorquí s’ubicarà a Can Oleo. Avui.
10 Un document de l’Arxiu Comarcal de
Reus lliga la joventut de l’arquitecte Antoni Gaudí a Reus. El Punt.
11 Historias clínicas, un problema de papeles. (Organización sanitaria) El País.
13 L’administració accepta les comunicacions via Internet. La Generalitat posa a
prova l’ús legal del correu electrònic. Avui.
CiU de la Seu recuerda que el Arxiu
Històric ya tiene partida. La Mañana.
15 L’Arxiu Nacional de Catalunya ha rebut
38 manuscrits inèdits de Franco datats a
principis de la Guerra Civil. Avui.
L’Arxiu Històric de Manresa ha rebut la
donació de més de 25.000 clixés de fotografies que mostren la ciutat dels anys 50
a 80, del fotògraf Antoni Quintana Torres.
El Periódico.
23 Una llei protegirà els malalts. Els usuaris
tindran ple dret a reclamar una còpia immediata del seu historial clínic. El Periódico.
26 A partir del 31 de maig, la Comissió Europea mantindrà un registre públic de la

correspondència rebuda i enviada pel seu
president, que podrà consultar-se a través
d’Internet. El Periódico.
Las escrituras notariales llevarán un sello
de seguridad para evitar falsificaciones.
La Vanguardia.
La Comunidad [de Madrid] abrirá el mayor archivo de España a finales del 2003.
La Vanguardia.
27 El Poder Judicial ordena destruir el expediente de un homosexual. El documento de
“peligrosidad” se abrió en 1976. El País.
Los ficheros de la Stasi, que fueron a parar a la CIA en 1990, contienen los nombres de los agentes europeos (españoles incluidos) que trabajaron para el espionaje
de la República Democrática Alemana. El
País.
La
asociación
Archivo
Guerra
y
Exilio(AGE) introduce en Internet documentos de la guerra civil española. La
asociación lucha por rescatar la memoria.
Ciber@país.
L’Arxiu Històric d’Olot ingressa un estudi
mèdic del segle passat. El Punt.
28 La Generalitat publica los diarios de la
etapa que acabó con la guerra de los Segadors. La Vanguardia.
Febrer
3 L’Alt Urgell impulsa la creación de un archivo comarcal. La Mañana.
La Residencia de Estudiantes inaugura
hoy su gran archivo virtual. El País.
4 Aznar inaugura el Gran Archivo Virtual
en la Residencia de Estudiantes de Madrid. El País
5 El futur arxiu de l’Alt Urgell, “una prioritat” per al 2000. Segre.
9 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
adquireix mitjançant subhasta un manuscrit datat l’any 1158 que serà dipositat a
l’Arxiu Històric Municipal. El Periódico.
10 La eficacia probatoria de la firma digital.
(Foro) Ciber@país.
Dragados construirá el archivo regional
[de Madrid] por más de 5.100 millones
antes del 2002. La Vanguardia.
13 L’Arxiu Històric de la Selva amplia les seves dependències amb un local de lloguer.
El Punt.

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa
REAL DECRETO 1835/1999, de 3 de diciembre, por el que se homologa el título de Licenciado en Documentación de la Universidad Oberta de Cataluña. BOE de 23.12.1999
REAL DECRETO 1969/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición
de la tarjeta nacional de investigador para la

consulta en los archivos de titularidad estatal y en los adheridos al sistema archivístico
español. BOE de 13.01.2000
RESOLUCIÓN, de 21 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario
Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Santa Coloma de Farners, perteneciente

al Colegio Notarial de Cataluña, al Notario
de dicha localidad don Manuel Arturo Vidal
Rodríguez. BOE de 22.01.2000
ORDEN, de 11 de enero de 2000, por la que
se convoca concurso público para otorgar becas de Formación en Tecnologías de la Información aplicadas a la Cultura. BOE de
22.01.2000
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ORDEN, de 18 de enero de 2000, por la que
se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de
espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura. BOE núm. 22, de 26.01.2000
RESOLUCIÓN, de 20 de enero de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de Servicios de Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. BOE de 29.01.2000
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ANUNCI pel qual es fan públiques subvencions concedides durant el tercer trimestre
de 1999. DOGC del 07.02.2000
RESOLUCIÓN, de la Comisión Central de
Suministros del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad
de Cataluña sobre homologación del tipo de
mobiliario de oficina, archivos y bibliotecas,
archivos y clasificadores compactos y de universidades, maquinaria de oficina y audiovisuales, material de limpieza, material de

conservación de archivos y máquinas y programas informáticos, destinados a los departamentos de la Administración de la Generalidad y entidades adheridas. BOE de
03.02.2000
REAL DECRETO 139/2000, de 4 de febrero,
por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Aministrativos. BOE, núm. 36 de 11.02.2000

NOTÍCIES
Tarifes professionals
La Junta Directiva de l’AAC, en la sessió de
17 de gener de 2000, va aprovar les tarifes
professionals que es relacionen a continuació.
Aquestes tarifes professionals són indicatives
del que s’hauria de percebre pel treball realitzat, tenint en compte els coneixements, la
dedicació i la responsabilitat que es requereixen per a dur-lo a terme.
Estudi sobre retribucions
La Vocalia d’Estatus i Dinamització professional disposa d’un estudi de la Diputació de
Barcelona sobre les retribucions dels empleats de l’Administració local a la província de
Barcelona corresponents a l’any 1997. En
aquest estudi s’especifiquen les retribucions
brutes anuals màxima, mínima i mitjana segons els llocs de treball específics, entre les
quals hi ha les d’arxiver o, en el seu defecte
les de tècnic superior de l’escala d’administració especial. L’estudi, que el podeu trobar
a la biblioteca de l’Associació, us pot ser útil
per a determinar o conèixer quina és la vostra situació salarial. Per a qualsevol dubte
podeu posar-vos en contacte amb el vocal
d’Estatus i Dinamització Professional.

Transcripcions paleogràfiques
4.600 ptes./pàg. - 27,64 €/pàg.
(pàgines de 30 línies i 70 espais)
Traduccions del llatí
4.600 ptes./pàg. - 27,64 €/pàg.
(pàgines de 30 línies i 70 espais)

30 h): 88.000 ptes. - 528,89 €
Assessorament i informes
– Assessorament:
4.600 ptes./h - 27,64 €/h
– Informe tècnic:
4.600 ptes./h - 27,64 €/h
Exposicions
– Per textos d’exposicions:
4.600 ptes./pàg. - 27,64 €/pàg.
(pàgines mecanografiades a dos espais per
a panells o catàlegs)
– Selecció de peces o documentació gràfica:
3.600 ptes./h - 21,63 €/h

Conferències, cursos, seminaris
i congressos
– Conferències: 27.500 ptes. - 165,27 €.
– Participació en taules rodones:
20.500 ptes. - 123,20 €
– Sessió de formació general:
11.700 ptes./h - 70,31 €/h
– Sessió de formació especialitzada: 17.300
ptes./h - 103,97 €/h
– Coordinació de curs general (fins a 30 h):
66.000 ptes. - 396,66 €
– Coordinació de curs especialitzat (fins a

Exercici lliure de la professió
– Sou mínim, sense aplicar les retencions:
330.000 ptes./mes 1.983,33 €/mes
– Treballs esporàdics:
3.800 ptes./h - 22,83 €/h

Tarifes per a les publitrameses
Aquestes tarifes no afecten els convenis i
intercanvis establerts.
– Preu socis: 7.000 ptes. - 42,07 €
– Socis institucionals: 10.000 ptes. - 60,10 €

– Entitats sense afany de lucre:
15.000 ptes. - 90,15 €
– Altres empreses i entitats:
25.500 ptes. - 153,25 €

CONVOCATÒRIES
Jornada d’Estudi i Debat. Barcelona, 30
de maig. Sota el títol genèric “Fons privats
en Arxius Públics” l’AAC organitza aquesta
jornada que, enguany, es farà al Museu Marítim de Barcelona. El preu de la inscripció
és de 4.000 ptes. per als sòcis i de 5000 per a
la resta. Per a obtenir més informació adreceu-vos a l’AAC.
Identificació de tipus documentals de
la institució notarial. Barcelona, 9, 16, 22
i 30 de març. Aquest curs, organitzat per
l’AAC, l’impartirà el doctor Laureà Pagarolas i pretén donar a conèixer els principals
tipus documentals generats per la institució
notarial, en el triple vessant de definició jurídica, identificació diplomàtica i aprofitament històric. Aquesta anàlisi anirà precedida d’una exposició sobre la institució
notarial a Catalunya, els seus fons documentals, el protocol i l’instrument notarial, i
d’una introducció sobre la literatura, és a
dir, els tractats i els formularis catalans. El
preu de la inscripció és de 16.000 ptes. per
als socis de l’AAC i de 21.000 ptes. per a la
resta. Per a obtenir més informació adreceuvos a l’AAC.
Tècniques de màrqueting. Lleida, 5 i 11
d’abril. Barcelona, 4, 6, 12 i 13 d’abril. L’objectiu d’aquest curs, organitzat per l’AAC, és
proporcionar als arxivers els coneixements
bàsics sobre els aspectes fonamentals per de-

senvolupar un pla de màrqueting i conèixer
com ha afectat Internet aquest sector i de
quina manera ho ha fet. El preu de la inscripció és de 16.000 ptes. per als socis de
l’AAC i de 21.000 ptes. per a la resta. Per a
obtenir més informació adreceu-vos a l’AAC.
Seminari Internacional d’Arxius de
Tradició Ibèrica. Rio de Janeiro, del 3 al 6
d’abril. Aquest seminari l’organitza l’Arxiu
Nacional del Brasil per encàrrec de l’Associaçao Latino Americana de Arquivos (ALA),
i tractarà sobre el tema “Ús i usuaris dels
arxius”. Si algú està interessat a conèixer el
programa o vol inscriure-s’hi, pot posar-se en
contacte amb la secretaria de l’AAC.
Protecció de dades de caràcter personal.
Girona, 4 de maig. Barcelona, 11 de maig.
Lleida, 17 de maig. Tarragona, 25 de maig.
Aquest seminari està organitzat per l’AAC i
l’impartirà el senyor Antonio Ruiz i Carrillo,
director del Centro Integral de Protección de
Datos i de l’Instituto para la Protección de
Datos de Carácter Personal. L’objectiu del
curs és proporcionar als arxivers les orientacions necessàries que els permetin proposar a
les seves respectives administracions o empreses l’establiment de mesures de seguretat
per a la protecció d’aquestes dades. El preu de
la inscripció és de 5.000 ptes. per als socis de
l’AAC i de 6.000 ptes. per a la resta. Per a obtenir més informació adreceu-vos a l’AAC.

XII Jornadas de Archivos Municipales.
Valdemoro, 1 i 2 de juny. Aquestes jornades
estan organitzades pel Grupo de Archiveros
Municipales de Madrid i amb el títol “El archivero municipal: balance y perspectivas”,
pretenen convertir-se en un fòrum de debat
on es puguin analitzar els nous reptes que
ha d’afrontar la nostra professió. El preu de
la inscripció és de 10.000 ptes. si es fa abans
del 30 d’abril, i de 12.000 ptes. si es fa a partir de l’1 de maig. Per a obtenir més informació adreceu-vos a l’Archivo Municipal de
Valdemoro, plaza de la Constitución, 11 28340 Valdemoro (Madrid). Tel.: 91 809 98
90, fax: 91 895 38 38, a/e.: valdemoro@ribernet.es.
XIV Congreso Internacional de Archivos. Sevilla, del 21 al 26 de setembre. El
Consell Internacional d’Arxius organitza
aquest congrés amb el títol genèric “Los Archivos del Nuevo Milenio en la Sociedad de
la Información”. Si la inscripció la feu abans
de l’1 de juliol, el preu és de 38.000 ptes., i si
la feu després d’aquesta data, el preu és de
48.000 ptes. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a la Secretaría técnica - Viajes
El Monte - Departamento de Congresos. C.
Santo Domingo de la Calzada, 5, E-41018
Sevilla. Tel.: 954 981 089, fax: 954 577 863,
a/e. congresos.itc@caymasa.es.
http://www. mcu.es/lab/archivos/se2000.html
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La Tria
Tabula. Revista de archiveros de Castilla y
León. Núm. 4. ACAL. 1999.
Destaquem aquí l’aparició del número 4 de la
revista Tabula editada per l’Asociación de
Archiveros de Castilla-León (ACAL). Els professionals d’aquella comunitat autònoma
sempre han demostrat tenir una gran preocupació per fer avançar la normalització en
la pràctica arxivística i a aquest tema dediquen la revista corresponent a l’any 1999.
Conté nou articles que analitzen les normes
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gama Equipament Integral d'Arxius

ISAD(G) i ISAAR(CPF) i la pràctica de la seva aplicació. La subdirectora d’Arxius Estatals hi presenta les conclusions que s’han fet
arribar al Comitè ad-hoc del CIA a partir de
l’experiència de molts professionals de l’Estat. Altres treballs estudien els formats de
presentació dels elements i la seva informatització. M.P. Ortego i J.L. Bonal analitzen,
en un article molt didàctic, la teoria i la pràctica de l’aplicació d’ISAAR(CPF). També cal
destacar l’article d’A. Santamaría sobre la
norma EAD v. 1.0, fonamentat en la pràctica
i amb una interessant valoració final sobre la
seva possibilitat real d’aplicació. En definitiva, un excel·lent recull d’experiències i reflexions.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 11/99, de 13 de desembre
En aquesta sessió es prengueren, entre d’altres, els acords següents:
•Crear un servei d’assessoria arxivística per
tal d’atendre les consultes puntuals d’institucions, entitats, empreses o altres sobre
l’organització de fons documentals. S’acorda
que l’oferiment d’aquest servei s’ha de veure
compensat econòmicament amb una retribució d’acord amb les tarifes professionals de
la nostra entitat.
•Agrair i estudiar la proposta presentada
per la ciutat de Tortosa com a seu organitzadora de les VIII Jornades d’Arxivística de
Catalunya, l’any 2001.
•Aprovar el programa de formació continuada per a l’any 2000 elaborat per la Comissió
de Formació de l’Associació d'Arxivers de
Catalunya.
•Acceptar la proposta de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat de realitzar un
curs de formació destinat al personal responsable dels diferents arxius de gestió i de l’arxiu administratiu i històric d’aquella corporació local.
•Manifestar al director general del Patrimoni Cultural el desacord de l’Associació d'Arxivers de Catalunya amb la convocatòria de
selecció d’arxivers de la Generalitat de Catalunya, per requerir unes titulacions acadèmiques que discriminen alguns professionals

dels arxius, a més d’oblidar com a mèrit específic l’existència d’un màster en Arxivística, que s’ha realitzat en diverses edicions a
les universitats de totes les contrades catalanes.

d’un tècnic mitjà en bibliologia per a dur a
terme la catalogació i informatització de la
biblioteca de l’Associació d'Arxivers de Catalunya.
Moviment de socis

Sessió 1/2000, de 17 de gener.
En aquesta sessió es prengueren, entre d’altres, els acords següents:
•Aprovar el contingut de l’acte de presentació del número 15 de la revista Lligall.
•Demanar al senyor Miguel Angel Davara
Rodríguez, director de l’Instituto de Informática Jurídica de la Universidad Pontificia
de Comillas, que imparteixi una conferència
sobre la nova llei de protecció de dades.
•Aprovar la proposta elaborada pels membres del comité científic de la propera Jornada d’Estudi i Debat que amb el títol “Fons
privats en arxius públics” se celebrarà al
Museu Marítim de Barcelona el proper dia
30 de maig.
•Aprovar la proposta elaborada pel Consell
de Redacció de la Web sobre els continguts
informatius de la nova pàgina web de l’Associació d'Arxivers de Catalunya.
•Aprovar les noves tarifes professionals i
preus de l’Associació d'Arxivers de Catalunya per a l’any 2000, i publicar-les en el proper Butlletí.
•Aprovar el procés de selecció i contractació
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