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Memòria de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya de l’any 1999
La Junta Directiva de l’AAC

La memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya presenta, de
manera sintetitzada, les principals activitats que s’han realitzat en el
decurs de l’any. Entre les funcions portades a terme destaquem les
accions associatives, la projecció i les relacions institucionals, el suport
i la defensa de la professió, l’organització de jornades i cursos, l’edició
de publicacions i els serveis oferts als socis.
En el moment de presentar aquesta memòria la Junta Directiva de
l’AAC vol agrair l’esforç de tots els socis que col·laboren activament en
les tasques de l’Associació.

Accions estatutàries
El funcionament regular de la nostra associació es constata mitjançant la periodicitat de les reunions del seus òrgans de govern i amb
l’increment anual de l’activitat i dels associats. La Junta Directiva s’ha
reunit al llarg de l’any en deu sessions ordinàries.
Pel que fa a la celebració de les assemblees generals de socis d’enguany, el dia 14 de maig es reuní en primera convocatòria l’Assemblea
General Ordinària de socis per als afers de tràmit habituals i en segona convocatòria l’Assemblea General Extraordinària per tal d’aprovar
els nomenaments definitius dels càrrecs de tresorer i del vocal de
Treball.

Afers econòmics
La liquidació de l’exercici econòmic de 1999 s’ha ajustat majoritàriament a les previsions inicials. Cal assenyalar, però, l’existència d’un
superàvit en el balanç comptable com a resultat de no haver efectuat la
inversió econòmica en l’organització del fons bibliogràfic com presentava el pressupost. Aquesta actuació es portarà a terme durant el primer
semestre de l’any 2000.
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La liquidació del pressupost extraordinari corresponent a les VII
Jornades d’Arxivística de Catalunya, celebrades a la ciutat de Vic, es farà
dins l’any 2000 atès al retard en la gestió d’algunes de les despeses.
Destaquem els esforços que s’han fet amb relació al finançament i
l’obtenció de recursos suficients per a dur a terme les activitats de la
nostra associació.
Aquests resultats positius en el pressupost ordinari ens permetran
fer front a aquest any amb una certa confiança basada en una despesa
responsable i acurada, un pressupost ajustat al màxim als ingressos
esperats i unes despeses d’acord amb les nostres possibilitats econòmiques.

Afers administratius
Cal constatar l’increment de les tasques administratives, sobretot les
relacionades directament amb els socis (trameses, cobrament de quotes, control del moviment, etc.), com a conseqüència de l’augment de les
activitats de formació i de representació institucional en què participa
l’AAC.
S’ha continuat treballant per mantenir i millorar la infraestructura i
l’equipament informàtic disponible, amb l’adquisició d’un nou equip (PC
Pentium amb sistema operatiu Windows 98, amb CD-ROM i mòdem) i
l’adquisició de la darrera versió de l’Office 97. També s’ha contractat una
línia de telèfon destinada a la connexió del nou equip de fax.
D’altra banda, cal assenyalar que s’ha mantingut al dia l’arxiu de la
documentació inactiva amb la conseqüent actualització de l’inventari.

Moviment dels socis
Enguany s’ha produït un increment igual del nombre de socis en la
modalitat de socis adherits i en la de socis numeraris, encara que aquest
increment ha estat inferior al comptabilitzat durant els darrers anys.
El moviment global de socis ha estat de 37 altes i 30 baixes, desglossades de la manera següent:

Qualitat dels membres

Altes

Baixes

Adherits

17

20

Numeraris

17

6

Institucionals

3

4

37

30

Total
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Les baixes, en especial les dels socis adherits, han estat motivades
fonamentalment pel canvi d’activitat laboral. I les baixes dels socis institucionals han estat atribuïdes a reestructuracions pressupostàries o a
la desaparició de l’empresa.
Cal assenyalar que, d’acord amb els articles 4 i 7 dels Estatuts de
l’AAC, s’han produït cinc canvis de condició de soci adherit a soci numerari, tots motivats pel canvi de la seva situació laboral.
Any

Altes

Baixes

140

0

1988

76

4

1989

58

5

1990

51

5

1991

51

11

1992

74

15

1993

70

13

1994

45

12

1995

72

21

1996

43

19

1997

59

20

1998

48

31

1999

37

30

824

186

1985/87

Total

Relacions exteriors i institucionals
A continuació relacionem les accions més destacades dutes a terme
durant l’any 1999.

A Catalunya
El dia 11 de maig l’Associació d’Arxivers de Catalunya va rebre el
Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura (ICA/PAR) amb motiu de
la reunió d’aquest grup de treball a Barcelona.
El 31 de maig la presidenta, en representació de l’AAC, va presentar
una ponència amb el títol “Les hemeroteques i la política arxivística en
el marc del II Col·loqui. Política Hemerogràfica a Catalunya”, organizada
per l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona de la UPF i l’Arxiu
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Municipal de Barcelona, i amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya.
El dia 22 de juliol el Comissionat per la Societat de la Informació va
rebre l’Associació d’Arxivers de Catalunya. A la reunió hi van assistir els
senyors Miquel Puig, comissionat, i Lluis Jofre, director del projecte Pla
Estratègic Catalunya en Xarxa, i per part de l’Associació les senyores
Mariona Corominas i Remei Perpinyà i els senyors David Lobato i
Ramon Alberch. Es va tractar sobre el pla estratègic i la incorporació dels
diferents sectors professionals a la societat de la informació, en especial
de l’arxivístic. També es va parlar de la possibilitat que l’Associació participés en el projecte Biblioteca Digital de Catalunya, projecte promogut
per diverses institucions del país amb l’objectiu de promoure la digitalització dels fons documentals de Catalunya.
El 13 de setembre l’AAC va rebre el senyor Schurer per tractar sobre
l’elaboració d’una enquesta encarregada pel DLM Forum 99 amb relació
als documents electrònics.
El dia 19 de novembre la presidenta es va reunir amb els senyors
Francesc Olivé i Josep M. Sans i Travé per parlar del projecte de la
Biblioteca Digital. S’acordà que paral·lelament a la participació en
aquest projecte, es crearà un grup de treball que impulsarà de manera
coordinada la digitalització dels fons documentals dels arxius per tal que
es puguin consultar via Internet.
El 10 de desembre l’Associació d’Arxivers de Catalunya va col·laborar
en l’organització de la Jornada d’Arxius i Fonts Orals: Definició, Tractament
i Projectes, celebrada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
En el decurs de l’any 1999 s’ha participat en diverses reunions de treball conjuntament amb l’Arxiu Històric de la CONC, l’Arxiu Nacional de
Catalunya, l’Escola de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona i
l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar la realització d’un cens dels arxius del món del treball a Catalunya.
S’ha estat preparant un conveni de col·laboració que faci possible l’inici
d’aquest projecte l’any 2000. La iniciativa pretén emmarcar-se en el si del
Fòrum Universal de les Cultures que se celebrarà a Barcelona el 2004.
La senyora Margarida Gómez ha participat, com a representant de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, en les set reunions de la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, en el decurs de les quals s’han resolt un total
de 121 expedients d’avaluació de documentació, tramesos per les diferents
administracions públiques i els grups de treball d’aquesta comissió.

A l’Estat espanyol
El 9 de febrer es va celebrar a Madrid una reunió amb la directora del
Comitè Organitzador del Congrés Internacional de Sevilla 2000 per a
cooperar en la difusió del Congrés en l’àmbit de l’SPA.
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A l’àmbit internacional
Entre el 4 i el 5 de maig va tenir lloc a Florència la reunió del Comitè
Executiu de la Secció d’Associacions Professionals del Consell
Internacional d’Arxius (SPA/ICA), a la qual hi va assistir el vicepresident
de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Entre el 6 i el 10 d’octubre el vicepresident de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya va participar en la XXXIV CITRA, celebrada a Budapest.
També assistí a l’assemblea anual del CIA/ICA, a l’assemblea anual de
l’SPA/ICA i a la reunió del Comitè Executiu de l’SPA/ICA.

Avantprojecte de llei d’arxius i documents de Catalunya
Des que es va lliurar el text de l’Avantprojecte de llei d’arxius i documents de Catalunya elaborat conjuntament pel Departament de Cultura
i l’Associació d’Arxivers de Catalunya al director general del Patrimoni
Cultural el novembre de 1998 i fins al mes de juliol, el Departament de
Cultura ha estat fent gestions administratives i d’adaptació jurídica al
text, segons ha declarat en reiterades ocasions el titular d’aquella direcció general a la presidenta de l’Associació.
Al final de juny, s’aprovà a la Comissió de Govern Local un altre text
legislatiu elaborat pel Departament de Cultura i inspirat en el text que es
va elaborar conjuntament, tràmit preceptiu en tractar-se d’una normativa que afecta l’Administració local, tanmateix no es va presentar al
Parlament per a la seva tramitació atès que va decaure la legislatura al
final del mes d’agost.
El dia 26 d’octubre el nou director general del Patrimoni Cultural, el
senyor Marc Mayer, es va reunir amb la presidenta de l’Associació i el
vocal de Relacions Institucionals, a més del cap del Servei d’Arxius, el
senyor Francesc Olivé. En aquesta reunió el director general del
Patrimoni Cultural va expressar la voluntat del Govern de presentar
l’Avantprojecte de llei d’arxius al Parlament i, en aquest sentit, va manifestar la necessitat que els serveis jurídics del Departament de Cultura
fessin una revisió jurídica del text.

Laboratori d’arxius municipals
Al mes de març es va signar un conveni entre el Centre d’Estudis i
Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu
Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per tal
de posar en marxa una jornada que tractés sobre els arxius municipals. El nom de la jornada serà Laboratori d’Arxius Municipals i se
celebrarà cada dos anys.
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La primera jornada s’ha previst que se celebri al mes de febrer de
l’any 2000 i el tema de què tractarà serà “L’arxiu municipal i les relacions
amb el ciutadà”; a més, a la tarda es farà una taula rodona que situï les
relacions entre els arxius locals i els arxius comarcals.

Conveni amb la Diputació de Barcelona
En el marc del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a la realització d’activitats i
desenvolupament de línies de treball conjuntes, s’han dut a terme els
projectes següents:
Revisió i actualització de l’antic Manual de condicions mínimes per a
la instal·lació del servei d’arxiu municipal. El nou text Proposta de reglament del servei d’arxiu municipal, del qual ja es disposa d’un primer
esquema del contingut, s’ha encarregat a les senyores Teresa Cardellach
(Arxiu Municipal de Terrassa) i Margarita Gómez (Arxiu Municipal del
Prat de Llobregat), i al senyor Joan Comasòlives (Arxiu Municipal de
Sabadell). També s’està treballant en l’elaboració i adequació jurídica
dels formularis que han de completar aquesta publicació que s’editarà
en el proper exercici. Així mateix la Diputació de Barcelona va col·laborar en les VII Jornades d’Arxivística de Catalunya

Activitats de les comissions i dels grups de treball
Comissions
La Comissió de Formació s’ha reunit enguany per avaluar els resultats dels cursos que s’han dut a terme durant l’any 1999 i el programa
de formació continuada de l’any 2000.
El Consell de Redacció de la revista Lligall i el grup de redacció del
Butlletí s’ha reunit assíduament per materialitzar les publicacions que
han aparegut al llarg de l’any 1999. El resultat d’aquest treball ha estat
l’edició dels volums 13 i 14 de la revista, el volum 14 reuneix les ponències de les VII Jornades d’Arxivística de Catalunya.
La Comissió de Deontologia, formada per les senyores Mariona
Corominas i Susanna Vela, i els senyors Alfred García, David Lobato,
Josep Matas, Ramon Planes i Jordi Serchs, s’ha constituït l’abril d’aquest any i ha iniciat la seva activitat en l’anàlisi dels diferents codis
deontològics aprovats per associacions d’arxivers i altres associacions
professionals de Catalunya, ha preparat l’estructura i un primer nivell de
redacció de l’esborrany del codi, i espera acabar la redacció del codi
durant l’any 2000.
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La Comissió d’Experts en l’Àmbit des Estudis Universitaris s’ha reunit al llarg de l’any nombroses vegades. A més, s’han incrementat els
membres de la Comissió amb la incorporació dels senyors Miquel
Casademont, Xavier Tarraubella i Antoni Borfo.

Grups de treball
El Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura i Urbanisme de l’AAC
s’ha reunit periòdicament per estudiar els temes d’interès i per organitzar
la reunió del Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura de l’ICA/PAR,
celebrada a Barcelona del 10 al 12 de maig. També ha treballat en l’estudi de la “Incidència de la informàtica en els projectes d’Arquitectura” i en
la traducció del “Quadre d’identificació de suport de plànols d’arquitectura”. El mes de desembre la senyora Neus Reverter va substituir la senyora Fina Solà en el càrrec de secretària d’aquest grup de treball.
El Grup d’Internet i Arxius ha continuat treballant amb la pàgina web
de l’AAC i ha contribuït de manera decisiva a consolidar la llista de distribució Arxifòrum com un espai de reflexió, de debat i d’intercanvi d’opinions entre els professionals dels arxius de l’Estat espanyol i també
entre el col·lectiu d’arxivers internacional, especialment l’iberoamericà.
A més, s’ha de constatar l’èxit de la llista de distribució Arxifòrum en què
participen unes 400 persones.
Durant l’any 1999, s’ha iniciat el projecte de dinamització de la pàgina web de l’AAC, amb l’objectiu d’ampliar-ne el contingut i mantenir-la
sempre actualitzada. Per a consolidar aquest projecte s’ha creat el
Consell de Redacció de la Web, amb la coordinació de la Vocalia de
Serveis, cosa que permetrà que els associats, en un futur immediat,
rebin la informació més actualitzada.
El Grup de Treball G8 d’arxivers municipals continua treballant en l’elaboració dels formularis complementaris de la publicació Proposta de
reglament del Servei d’Arxiu Municipal.

Jornades i conferències
Una de les activitats més significatives ha estat, sens dubte, la realització de les VII Jornades d’Arxivística de Catalunya, celebrades a Vic els
dies 13, 14 i 15 de maig amb el títol “Arxivant Bytes”. Enguany la convocatòria ha aconseguit reunir 235 professionals de l’arxivística per tractar de totes les qüestions relacionades amb els documents electrònics.
Aquestes jornades van estar dedicades a l’estudi de la gestió dels documents electrònics en tots els seus vessants: legislació, mètodes de gestió i
tractament de la informació, selecció i avaluació, i ús de la tecnologia digital en l’accés i la preservació dels documents. Van comptar com a ponents
amb la senyora Luciana Duranti (British University of Vancouver), els sen-
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yors Peter Berninger (Arxiu Històric de la Comissió Europea), Peter
Horsman (Comitè per a la Tecnologia de la Informació del CIA/ICA), Richard
Cox (Ciències de la Informació de la Universidat de Pittsburgh), Miguel
Ángel Davara (Universidad Pontificia de Comillas), Miguel Ángel López
Crespo (cap de l’Àrea de Serveis Telemàtics del Ministeri de les
Administracions Públiques), Lluís Jofre (comissionat per a Universitats i
Recerca) i Lluís-Esteve Casellas (Arxiu Municipal de Girona), entre d’altres.
També s’ha començat a preparar la Jornada d’Estudi i Debat que amb
el títol “Fons Privats en Arxius Públics” s’ha de celebrar l’any 2000. S’ha
constituït un comitè científic format pels senyors Manel Rovira, Joan
Boadas, Josep Fernández Trabal, Josep M. Masachs i Ramon Planes, i
les senyores Montserrat Beltran i Mariona Corominas.

Publicacions i fons bibliogràfic
Quant a publicacions, s’han editat els números 13 i 14 de la revista
Lligall. Igualment, ha aparegut de manera regular el Butlleti Informatiu
(del número 49 al 53). Cal destacar la conferència que ens va oferir el
senyor Carlos López, director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el dia 25
de febrer amb motiu de la presentació del número 13 de la revista Lligall.
Durant el segon semestre de l’any s’ha estudiat la possibilitat d’informatitzar la catalogació de la biblioteca de l’Associació. Analitzades
diverses opcions, s’acorda establir un conveni de col·laboració amb el
Servei d’Història Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de
Barcelona per tal de poder utilitzar la mateixa estructura de base de
dades amb el programari CDS-ISIS.
D’altra banda, s’ha mantingut la línia habitual d’intercanvis de publicacions amb altres associacions i institucions nacionals i estrangeres.

Activitats formatives i culturals
Programa de formació continuada
Els darrers anys hem consolidat un programa anual de formació
especialitzada en temes actuals de l’arxivística, oferta que es materialitza en el programa de formació continuada.
Aquest any l’oferta ha inclòs cinc cursos que pretenien donar resposta a una sèrie de necessitats, des del coneixement exhaustiu de tipologies documentals concretes, la utilització de les noves tecnologies de la
informàtica i de la comunicació i l’accés als documents, fins a l’estudi del
tractament de prevenció i preservació. Els cursos han estat els següents:
– Introducció a la documentació dels òrgans de l’Administració de
justícia, curs coordinat per la senyora Ricarda Márquez, responsable de
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l’Arxiu Central del Departament de Justícia. Barcelona, del 22 al 25 de
març, amb una durada de 10 hores.
– Seminari sobre els plans d’emergència, prevenció i protecció contra incendis als arxius, a càrrec del senyor Joan Pau Espluga, enginyer
industrial, tècnic superior de Seguretat i Higiene en el Treball. Barcelona,
20 d’abril, amb una durada de 3 hores.
– Taxació i valoració econòmica de documents històrics, a càrrec dels
senyors Tomás Gutiérrez, Pelegrí Haro i Mercè Dexeus. Lleida, 14 d’abril,
amb una durada de 6 hores.
– L’accés als documents administratius, a càrrec del senyor Josep
Matas, director de l’Arxiu Històric de Girona. Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida, amb una durada de 3 hores.
També, aprofitant la participació de les senyora Luciana Duranti a les
VII Jornades d’Arxivística de Catalunya, s’ha organitzat el curs Gestió
dels documents electrònics: conceptes, mètodes i estratègies.
Barcelona, 10, 11 i 12 de maig, amb una durada de 9 hores. La senyora
Luciana Duranti és professora d’arxivística de la University of British
Columbia de Vancouver (Canadà).
L’Associació d’Arxivers de Catalunya ha organitzat, juntament amb
l’Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa i
l’Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, el curs de
postgrau 1998-99 presentat amb el títol Tècniques d’Organització
d’Arxius i Documents.
A més, s’ha treballat intensament en la preparació d’un curs pilot de
formació dirigit al personal de l’arxiu i als responsables dels arxius de gestió de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Aquest programa ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona mitjançant un conveni amb l’Ajuntament
de l’Hospitalet. Es preveu que comenci el gener de l’any 2000.

Estudis universitaris
En el decurs de l’any s’han realitzat moltes reunions amb els representants de la Generalitat i de les universitats per tal d’explicar el projecte de
llicenciatura en arxivística que s’ha sol·licitat al Consejo de Universidades
i per a cercar el suport necessari de les institucions catalanes.
Paral·lelament i amb la mateixa finalitat, s’han intensificat els contactes amb els representants de les associacions professionals d’arxivers
de l’Estat espanyol.

A Catalunya
La primera reunió que es va fer fou el dia 18 de gener. Les senyores
Remei Perpinyà i Mariona Corominas, i els senyors Ramon Alberch i
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Miquel Casademont es van reunir amb el senyor Josep Nadal, rector de
la Universitat de Girona i president de la Subcomisión de Humanidades
del Consejo de Universidades. El senyor Nadal va acollir molt favorablement la proposta i va suggerir presentar-la a la propera reunió de
l’esmentada subcomissió. També va suggerir l’elaboració d’un document en què es reflectissin de manera clara les diferències entre la professió de documentalista i la d’arxiver.
El dia 28 de gener, la presidenta es va reunir amb el senyor Lluís
Arola, rector de la Universitat Rovira i Virgili, el qual va manifestar el seu
suport a la llicenciatura i la seva predisposició a oferir aquella universitat per a cursar aquests estudis de segon cicle.
El dia 29 de gener, es va fer una reunió, a la qual van assistir els senyors Marc Taxonera i Ramon Alberch i les senyores Remei Perpinyà i
Mariona Corominas, amb els senyors Joan Albaigés i Antoni Giró,
comissionat d’Universitats i Recerca i director general d’Universitats,
respectivament. Ambdós van acollir molt positivament la proposta de llicenciatura en arxivística. El director general va suggerir la possibilitat
d’estudiar com a solució transitòria la creació d’un títol propi que posteriorment es podria homologar.
El dia 1 de febrer es va fer l’entrevista amb el rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona, senyor Carles Solà. El resultat d’aquesta trobada va ser molt satisfactòria, atès que el rector es va mostrar molt
receptiu i dialogant i fins i tot es va oferir per a presentar juntament amb
el rector de la Universitat de Girona el projecte de llicenciatura en arxivística davant el plenari del Consejo de Universidades. Va suggerir
també la possibilitat d’oferir un títol propi en col·laboració amb altres
universitats catalanes o de la Unió Europea.
El dia 3 de febrer, les senyores Remei Perpinyà i Mariona Corominas
es van reunir amb el vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat
de Lleida, que es va mostrar molt interessat en la proposta de llicenciatura en arxivística.
El dia 10 de febrer, la presidenta es va reunir amb el rector de la
Universitat de Vic, senyor Ricard Torrents, el qual va demostrar molt
d’interès en la proposta atès que en aquella universitat s’iniciava la
diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.
El dia 18 de febrer, les senyores Remei Perpinyà, Mariona Corominas
i Joaquim Borràs es van reunir amb el senyor Albert Carreras, vicerector de la Universitat Pompeu Fabra.
El dia 12 de març, el senyor Ramon Alberch i la senyora Mariona
Corominas es van reunir amb el rector del la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), senyor Gabriel Ferraté, que es va mostrar molt interessat en la proposta de llicenciatura en arxivística i, en especial, en el paper
que té la funció arxiu en les noves tecnologies. A més, va oferir la possibilitat de fer algun tipus de formació en arxivística en aquella universitat.
El dia 15 d’abril la presidenta i el vocal de relacions institucionals de
l’Associació es van reunir amb el director general del Patrimoni Cultural,
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senyor Josep M. Huguet, i el cap del Servei d’Arxius, senyor Francesc
Olivé. El director general va manifestar la seva disposició a col·laborar
amb el títol propi i va suggerir la idea que es fes conjuntament entre
diverses universitats catalanes. A més d’una col·laboració institucional
en l’organització del graduat superior, va oferir la possibilitat de donar
suport econòmic.
El 26 d’octubre el nou director general de Patrimoni Cultural, el senyor Marc Mayer, es va reunir amb la presidenta de l’Associació i el vocal
de Relacions Institucionals. Hi assistí també el cap del Servei d’Arxius, el
senyor Francesc Olivé.

A l’Estat espanyol
El dia 23 de gener l’Associació d’Arxivers de Catalunya va assistí a
una reunió a Madrid convocada pel secretari de les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol per tractar el tema de la llicenciatura en arxivística. En representació de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya hi va ser present la presidenta; hi assistiren també la senyora
Remei Perpinyà i el senyor Ramon Alberch, com a secretària i membre
del Grup de Treball de la Llicenciatura en Arxivística, respectivament.
En aquesta reunió cada associació professional va donar informació
de les accions que s’havien dut a terme i es van aportar diferents idees
sobre possibles accions que es podien desenvolupar a cada comunitat
autònoma. També es va informar de les diverses reunions que havien
dut a terme els representants del Grup de Treball de la Llicenciatura en
Arxivística de les associacions professionals.
El 27 de març es va fer una reunió a Madrid amb els representants de
les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol per tractar
les gestions fetes amb relació a la proposta de llicenciatura en arxivística. A més de la campanya de sensibilització portada a terme per totes
les associacions professionals, també es van tractar les possibles gestions que es podien fer en el terreny dels representants del govern i del
món acadèmic universitari.
El 17 de juliol es va celebrar una altra reunió a Madrid amb les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol. Es va donar informació de la reunió que van mantenir els representants de les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol amb el secretari general del Consejo de Universidades, el senyor Vicente Ortega Castro, i del
lliurament de la sol·licitud de creació d’una llicenciatura en arxivística.
També es van tractar altres temes com la possibilitat d’organitzar un títol
propi similar a diferents universitats de l’Estat espanyol i el desacord de
les associacions a les certificacions d’arxivers quant a la formació i experiència que realitza la SEDIC. Així mateix, es mostrà el descontent de les
associacions professionals respecte a l’organització del XIV Congrés
Internacional d’Arxius a Sevilla.
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Màster en Arxivística
Pel que fa a la participació de l’AAC en la coorganització dels diferents màsters en arxivística amb les universitats catalanes, enguany s’ha
tancat l’edició IV del màster en Arxivística de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Durant els mesos de juny, setembre i desembre, s’han llegit
els darrers treballs de recerca.
També en el decurs d’aquest any s’estudia la possibilitat d’organitzar
la V edició del màster en Arxivística de la Universitat Autònoma de
Barcelona, atès que hi ha una demanda de formació que no es pot solucionar amb cap altre estudi universitari avui dia.

Suport, assessorament i estatus professional
Estatus professional
Durant aquest any, la Vocalia ha continuat les seves actuacions en la
defensa de l’estatus professional dels arxivers, a partir del seguiment de
les diferents convocatòries de les administracions pública i privada per
a cobrir places d’arxiver, i de l’assessorament tècnic sol·licitat pels
mateixos arxivers.
Amb relació a les convocatòries publicades en els butlletins oficials i
en la premsa, es van detectar dues ofertes amb problemes en la definició
del tècnic especialista que havia de realitzar les tasques pròpies d’arxiver.
En tots dos casos, un en l’administració pública i l’altre en la privada, la
Vocalia es va posar en contacte amb els responsables d’aquestes administracions i va presentar les oportunes reclamacions, alhora que oferia
l’assessorament de l’Associació per a solucionar aquests defectes.
A petició del director de l’Arxiu Històric de Sabadell, s’ha elaborat un
informe en què l’Associació d’Arxivers de Catalunya manifesta la seva
opinió envers l’accés a la documentació d’un fons privat que es custodia
en aquell arxiu.
També s’ha estudiat la possibilitat de crear una beca d’estudi a l’estranger per tal de motivar els arxivers a fer estudis d’especialització i a
conèixer altres experiències arxivístiques. Amb aquesta finalitat s’ha cercat la possibilitat de crear aquesta beca juntament amb alguna entitat.
Pel que fa a l’assessorament als mateixos arxivers, es van contestar
les sol·licituds dels arxius municipals de Valls, Cassà de la Selva i
l’Escala, de l’A.H.C. d’Olot, de l’A.H.P. de Santa Cruz de Tenerife, i de l’arxiu de la Universitat de Girona referides a qüestions d’estatus professional. En aquest sentit, se’ls va trametre diversos materials respecte
d’aquest tema (temaris d’oposicions, reculls de legislació, articles...) o es
van redactar informes específics per a la requalificació de la plaça d’arxiver, en el cas dels ajuntaments de Manresa, Cunit i Cambrils.
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Aquest any, s’han començat a preparar informes específics sobre les
retribucions dels arxivers en els ajuntaments, basant-nos en els estudis
publicats per la Diputació de Barcelona sobre les retribucions del personal de l’Administració local. Concretament, s’han redactat informes per
als arxius dels ajuntaments de Figueres, l’Escala i Badalona.
Cal destacar també la presència de l’AAC en diversos tribunals de
selecció de personal per a cobrir places d’arxiver. Concretament, ha
estat present a les convocatòries dels ajuntaments d’Olot, Reus i Cassà
de la Selva.

Borsa de treball
A finals de l’any 1999 vam procedir a analitzar el funcionament de la
borsa de treball de l’Associació dirigint l’estudi a aconseguir dos propòsits. El primer, tractar de conèixer quines són les característiques i el perfil dels associats que integren la borsa i quina és la raó per la qual volen
formar-ne part.
El segon objectiu era estudiar, mitjançant una enquesta distribuïda
entre els associats inscrits a la borsa, la manera de millorar el funcionament i l’eficàcia d’aquest servei.
Durant l’any 1999 la borsa de treball de l’Associació ha gestionat un
total de 78 currículums que han servit per a intervenir en 27 convocatòries i demandes. D’acord amb els criteris de funcionament fixats en la
borsa de treball, la tramitació s’ha fet de la manera següent:
En forma d’ofertes de l’Administració pública: concurs oposició en
torn lliure d’una plaça de tècnic mitjà destinada a l’Arxiu Històric
Comarcal d’Olot; dues places de tècnic mitjà per a la Diputació de
Barcelona; de tècnic superior especialista en arxivística per a
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; de tècnic mitjà d’arxiu per a
l’Ajuntament de Reus; 15 places d’arxivers del cos de titulats superiors
de la Generalitat de Catalunya; 1 plaça d’arxiver/era municipal per a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
En forma d’ofertes d’entitats i empreses privades: 1 responsable d’arxius i documentalista per a empresa editorial.
En forma de demandes de l’Administració pública: de l’Arxiu General
de la Diputació de Barcelona; de l’Arxiu Històric; del Servei
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Llobregat; de l’Organisme
Autònom Municipal Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona per a pràctiques d’arxiu; de l’Arxiu Municipal
de Rubí per a cobrir una substitució temporal; de l’Arxiu General de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a gestió de documentació administrativa; de l’Arxiu General de la Universitat Politècnica de Catalunya;
de l’Arxiu Històric de Sabadell per a gestió de transferències documentals; de l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès per a pràctiques d’arxiu; de l’Arxiu Històric de Sabadell, tres beques de perfeccionament professional.
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En forma de demandes d’entitats i empreses privades: un responsable d’arxiu per a una empresa audiovisual d’àmbit nacional; una persona per a gestió de la documentació per a S. A. Lasa Laboratorios; de
l’empresa TR. Produccions Culturals per a inventariar un fons; de Josep
M. Codina d’ICC. per a treball de camp relacionat amb una enquesta del
Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya; de l’Arxiu Històric de Gas
Natural per a tractament informàtic de documentació d’arxiu; d’un arxiver en pràctiques per a una empresa editorial; de PROCO, S. A. per a
tractament informàtic de documentació i revisió de documentació d’arxiu; de documentalistes per a Televisió de Catalunya.

Serveis oferts als socis
Durant l’any 1999 la Vocalia ha refermat els serveis que creiem importants per als associats com l’assessoria jurídica i l’assessoria laboral,
Tecnocrèdit, etc. Igualment, la vocalia ha donat suport a la Junta
Directiva de l’AAC en tot allò referent a esponsoritzacions i recerca d’ajuts financers.
Com cada any, una representació de la Junta ha assistit a la reunió de
Tecnocrèdit, amb motiu de la presentació de la seva memòria.
Cal fer especial menció dels treballs que la Vocalia, juntament amb el
Grup de Treball d’Internet, ha realitzat per a tirar endavant el projecte de
dinamització de la pàgina web de l’AAC, i coordinar el seu consell de
redacció.
També s’ha acordat crear un servei d’assessoria professional dirigit a
les institucions i entitats que sol·liciten una demanda d’assessorament
puntual.
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Estat de comptes d’ingressos i de despeses de l’any 1999
Ingressos
1. Superàvit exercici 1998
2. Quotes de socis
3. Subvencions
4. Publicacions
5. Interessos de comptes
6. Formació continuada
7. Activitats

Total ingressos

1.247.672.5.985.504.1.843.090.551.875.61.390.2.288.936.236.993.-

12.215.460.-

Despeses
1. Lloguer i neteja de la seu
2. Material de secretaria
3. Funcionament general
4. Representació AAC
5. Personal
6. Equipaments
7. Edició de publicacions
8. Despeses financeres
9. Activitats
10. Formació continuada
11. Serveis
12. Fons bibliogràfic
13. Subvencions

Total despeses

Superàvit

993.063.1.396.104.1.157.299.889.858.2.719.671.569.692.955.730.35.898.60.424.1.428.987.82.500.0.172.705.-

10.461.931.-

1.753.529.-
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Pressupost de l’any 2000
Ingressos
1. Superàvit exercici 1999
2. Quotes de socis
3. Subvencions
4. Publicacions
5. Interessos de comptes
6. Formació continuada
7. Activitats

Total ingressos

1.753.529.6.200.000.3.000.000.400.000.80.000.1.500.000.500.000.-

13.433.529.-

Despeses
1. Lloguer i neteja de la seu
2. Material de secretaria
3. Funcionament general
4. Representació AAC
5. Personal
6. Equipaments
7. Edició de publicacions
8. Despeses financeres
9. Activitats
10. Formació continuada
11. Serveis
12. Fons bibliogràfic
13. Subvencions

Total despeses

1.000.000.1.400.000.1.200.000.900.000.2.700.000.400.000.1.100.000.43.529.1.000.000.1.500.000.490.000.1.500.000.200.000.-

13.433.529 .-

