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Memòria de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya de l’any 2003

La memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya és el resum de
les activitats que s’han desenvolupat durant l’exercici de l’any 2003,
agrupades en els diferents àmbits funcionals, en vocalies i per grups de
treball que, dirigits per associats que se n’han responsabilitzat i n’han
impulsat la promoció, el desenvolupament i el seguiment, han confor-
mat el cos central de l’activitat de la nostra associació.

En el moment de fer el balanç de les actuacions al llarg de l’any, els
membres de la Junta volem agrair la col·laboració de moltes associades i
associats que han contribuït, tant amb els seus comentaris com amb la seva
dedicació, a millorar l’oferta adreçada al conjunt del col·lectiu professional.

Relacions Institucionals

En el decurs de l’any 2003, s’han mantingut reunions de treball amb
els directors generals de Patrimoni Cultural, Sr. Marc Mayer i Sr. Josep
Maria Sans i Travé, per tal de tractar diversos temes en què ambdues
parts hem tingut interès a treballar coordinadament i de forma comple-
mentària, com ara l’organització de la jornada sobre els documents de
Salamanca, el suport a les Jornades d’Arxivística de Roses que organit-
za l’Associació i també la participació de la Direcció General en el fun-
cionament de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.

També s’ha tractat amb la Direcció General de Patrimoni Cultural la pro-
blemàtica que comporta per a l’Associació l’escàs suport que es rep per
part d’aquesta Direcció General per al desenvolupament d’activitats que
interessen tant als nostres associats com al mateix Govern de Catalunya, i
s’ha demanat tornar a entrar al grup d’entitats que reben subvencions per
al desenvolupament de les seves finalitats que anualment programen les
caixes d’estalvis i que per motius desconeguts n’hem estat exclosos.

Convenis i col·laboracions

Conveni amb la Diputació de Barcelona

En el marc general del conveni signat l’any 1991 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a promocionar i
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difondre iniciatives culturals en matèria d’arxius i patrimoni documental,
es van aprovar les línies de treball i les activitats proposades per a l’any
2002, expressades en el següent programa:

a) Donar continuïtat a les tasques del grup de treball creat a l’AAC per
a l’elaboració d’una proposta de Manual d’Arxivística de
Catalunya.

b) Col·laborar en l’organització de les Jornades d’Arxivística de
Catalunya, que es van celebrar a Roses els dies 8, 9 i 10 de maig
de 2003 amb el tema Del continent al document: estratègies per a
una política de preservació i conservació.

c) Col·laborar en l’organització del tercer Laboratori d’Arxius
Municipals, que tractava sobre La imatge de l’arxiver i l’arxiu muni-
cipal en la societat.

d) Desenvolupar accions de formació per als professionals de l’arxi-
vística en el marc del programa de formació continuada.

Cursos de formació continuada

En el camp de la formació continuada adreçada als professionals de
l’arxivística i organitzats per l’Associació d’Arxivers de Catalunya i
l’ESAGED, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’han programat
a Barcelona els següents cursos:

• Responsabilitats en l’exercici professional de l’arxivística. Data: 27
de maig.

• Reglaments, normatives i manuals de procediment: estratègies per
a la implantació d’un sistema de gestió de documents. Dates: 25 i
26 de juny.

• Intranets corporatives: el paper de l’arxiver. Data: 25 de setembre.
• L’avaluació documental als arxius. Data: 5 de novembre.
• La implantació del sistema d’accés a la documentació en el si d’una

administració pública. Dates: 12 i 15 de desembre.

Sol·licitud d’ajut econòmic a les diputacions de
Lleida i Girona

Atenent la importància creixent del nombre d’associats i l’interès per
estendre territorialment la realització dels cursos de formació continua-
da, s’han dut a terme contactes amb les diputacions de Lleida i de
Girona per tal de sol·licitar el seu suport econòmic al programa de for-
mació.
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Coordinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat
Espanyol

S’ha revitalitzat la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat
Espanyol amb la intenció que esdevingui un grup de pressió per a poder
incidir en voluntats que, separadament, cadascuna de les associacions
és impossible que puguin tirar endavant. Aquesta associació hauria de
prendre posició en els temes dels ajuts del Ministerio, del sistema de
subvencions que practica, o també sobre la implantació d’uns estudis
generals d’arxivística a tot l’Estat. Aquesta coordinadora també hauria
de prendre posició davant la creació de col·legis professionals mixtos
amb museòlegs i/o bibliotecaris o independents, etc. N’ha estat nome-
nat president, fins al maig de 2005, Joan Boadas i Raset.

Amb aquesta coordinadora, es formarà un grup de treball que, integrat
per Ramon Alberch, Remei Perpinyà, Joaquim Borràs, Xavier Tarraubella,
Laureà Pagarolas i Afred Mauri com a secretari, torni a donar impuls a la
comissió per tirar endavant una llicenciatura pròpia o el que sigui viable
atesos els canvis previstos en les propostes de la declaració de Bolonya.

Activitats organitzades

Jornades i conferències

a) IX Jornades d’Arxivística de Catalunya. Els dies 8, 9 i 10 de maig de
2003 van tenir lloc a Roses les Novenes Jornades d’Arxivística de
Catalunya. Amb el títol Del continent al document: estratègies per a
una política de preservació i conservació, van reunir representants de
diversos grups professionals que treballen o estan estretament rela-
cionats amb el món dels arxius, per tal que exposessin quines políti-
ques de disseny, de funcionalitat i de preservació integral s’haurien
d’aplicar en la construcció i la gestió dels edificis d’arxiu i dels docu-
ments per tal de garantir la seva conservació a llarg termini i amb uns
costos econòmics assumibles. Com a ponents es va comptar amb la
presència de Christopher Kitching (President del Comitè per a la
Conservació dels Documents de la British Standars Institution, que
va desenvolupar la BS 5454 “Recommendations for the storage and
exhibition of archive buildings”), Josep Benedito, Santi Orteu (arqui-
tectes), Carme Bello Urgellès (professora de conservació de
l’ESAGED) i Kevin Ashley (cap del Departament d’Arxius Digitals del
Centre d’Informàtica de la Universitat de Londres –ULCC–), Arsenio
Sánchez Hernanpérez (restaurador de la Biblioteca Nacional),
Lourdes Ferré i Gemma Goicoechea (restauradores) i Josep Maria
Masachs (director de l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del
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Penedès). També es van preparar un seguit d’interessants experièn-
cies pràctiques presentades per Anabella Barroso Arahuetes (direc-
tora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizcaia y del Servicio
Diocesano de Archivos), Núria Bosom Palau (cap de l’Arxiu Municipal
del Districte de Sant Martí i coordinadora del grup de treball d’Acció
i Dinamització Cultural de l’Arxiu Municipal de Barcelona), Ricard
Galofré Lucas i Maite Galofré i Lucas (de l’empresa Gestior Químics)
i Marçal Casanovas i Vives (industrial). Les ponències i les experièn-
cies es van complementar amb una taula rodona, coordinada per
Montserrat Besses (periodista) i amb Lluís Domènech (arquitecte),
Roser Amadó (arquitecte), Joan Comasòlivas (arxiver membre repre-
sentant dels arxivers de Catalunya del Comitè d’Instal·lacions i
Equipaments del Comitè Internacional d’Arxius CIA/ICA ) i Lluís
Cermeno (arxiver i cap de la Secció d’Inspecció i Planificació del
Servei d’Arxius del Departament de Cultura) com a participants.
Finalment, el darrer dia de les Jornades, es va escenificar una obra
de teatre irònica amb el títol Quin desastre d’arxiu. Les conclusions
de la Jornada van deixar palès, una vegada més, que calen més
esforços per construir i mantenir equipaments de qualitat i que la for-
mació de l’arxiver ha de ser continuada, tot i que en un primer
moment sembli que hi ha temes que ja tenim superats, les ponències
ens han demostrat que no és així.

b) 3r Laboratori d’Arxius Municipals. Al llarg de l’any, la comissió
organitzadora d’aquest tercer laboratori, integrada per Anna
Lorente (Associació d’Arxivers de Catalunya), Xavier Tarraubella
(Ajuntament de Barcelona) i Jaume Zamora (Diputació de
Barcelona), ha treballat en la preparació de l’estructura i el desen-
volupament de la jornada, programada per al febrer de 2004 i que
tractarà de La imatge de l’arxiver i l’arxiu municipal en la societat.

c) VI Jornada d’Estudi i Debat. Al llarg de l’any es va crear el Comitè
científic, integrat per Fina Solà, Alfred Garcia, Emília Capell, David
Lobato i Anna Lorente, vocals de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, per preparar la Jornada que es presentarà el proper
mes de maig del 2004 i que tractarà el tema La responsabilitat dels
arxivers vers la documentació.

Accions estatutàries

L’organització i el funcionament de l’associació preveu i es desenvo-
lupa a través del sistema organitzatiu d’una junta directiva que, al seu
torn, es divideix en vocalies que s’especialitzen en unes determinades
funcions dins del nostre àmbit d’actuació. La junta directiva s’ha reunit
en 10 sessions ordinàries al llarg de tot l’any.
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Pel que fa a la celebració d’assemblees, tal com és previst estatutà-
riament, s’ha realitzat durant aquest exercici l’assemblea general ordinà-
ria número 9, en el marc de les IX Jornades d’Arxivística celebrades a
Roses, on es tractaren temes generals de tràmit i, a més, s’hi aprovà la
cessió de la biblioteca de l’Associació a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona per tal que sigui emprada pels estudiants de la
ESAGED.

Afers econòmics 2003

El resultat de l’exercici econòmic de 2003 s’ha caracteritzat per un cert
desajustament en relació amb el pressupost aprovat en l’Assemblea
General de Socis realitzada a Roses el 9 de maig de 2003. Aquest desa-
justament és produït bàsicament per la Jornada tècnica Els Documents
Catalans a Salamanca del 18 de març de 2003, que no estava contem-
plada al pressupost.

Així, la liquidació del pressupost ordinari de 2003, que inclou els
ingressos i les despeses de l’esmentada Jornada tècnica, i del pressu-
post extraordinari de les IX Jornades d’Arxivística fetes a Roses el maig
del 2003 ens dóna uns ingressos de 170.040,04 € i unes despeses de
165.053,12 €.

A part de les aportacions extraordinàries de diferents organismes,
especialment de l’Ajuntament de Roses i de la Diputació de Girona, per
a la realització de les IX Jornades d’Arxivística, dins el capítol d’ingres-
sos cal destacar la consolidació de l’aportació econòmica feta per la
Diputació de Girona destinada als cursos de formació continuada fets a
Girona. Seguint aquesta mateixa línia, s’està treballant per consolidar la
subvenció de la Diputació de Lleida i s’ha presentat per primera vegada
una sol·licitud en el mateix sentit a la Diputació de Tarragona. Cal
esmentar també, dins el capítol d’ingressos, la continuïtat del conveni
de col·laboració entre l’AAC i la Diputació de Barcelona, que des de fa
uns anys permet emprendre iniciatives conjuntes.

Pel que fa al conveni de col·laboració signat entre l’Associació
d’Arxivers de Catalunya i la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB), pel qual l’AAC aportava 24.000 € entre el 2002 i el
2003 per al funcionament de l’ESAGED, cal dir que s’ha complert  el
compromís adquirit. El pressupost ordinari previst per al 2004 se situa
en 84.895 €.

Afers administratius

El manteniment dels àmbits d’actuació de la nostra associació com-
porta la necessitat de mantenir l’actual nivell de dedicació del personal
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encarregat de desenvolupar les tasques administratives. L’organització
dels cursos de formació i enguany, també, la celebració de les jornades
impliquen una considerable dedicació horària del personal administra-
tiu, i entenem que és convenient mantenir l’actual esforç per donar el
màxim de serveis a l’associat.

El fet de mantenir l’esquema dels cursos descentralitzats i repartits
entre les diferents circumscripcions, en funció de les necessitats i les
demandes dels associats, fa que aquesta tasca sigui més intensa i, per
tant, més necessària.

En l’aspecte organitzatiu intern, en el transcurs de l’any 2003 s’ha
establert el registre d’entrades i sortides de la documentació i la confec-
ció d’expedients i s’ha organitzat l’arxiu intern de l’associació. També
s’ha modernitzat l’equipament informàtic dotant-nos d’un nou ordina-
dor, atès que l’anterior ja estava en estat precari i la capacitat ja resulta-
va molt limitada per a gestionar els programaris que normalment s’em-
pren a l’associació. També ens hem dotat d’una línia ADSL per a les con-
nexions a Internet i d’un aparell telefònic que discrimina les trucades de
fax i veu per poder suprimir una de les dues línies telefòniques que tení-
em donades d’alta.

S’ha començat a treballar en el compliment de l’acord de l’Assemblea
de socis celebrada a Roses per fer efectiu el trasllat de la biblioteca de
l’Associació a la Universitat Autònoma perquè sigui utilitzada de forma
ordinària pels alumnes de l’ESAGED, garantint en tot cas l’accés als seus
continguts als associats.

Moviments dels socis

Durant l’exercici de 2003 s’han produït un total de 41 altes i 25 baixes,
quantitat que, tot i representar un augment de setze socis en el balanç
social, entra dintre dels paràmetres normals de cada exercici.

Un cop fet el recompte dels associats i fet el balanç de les altes i les
baixes, en data de 31 de desembre de 2003, l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, la componen aquests socis:

Qualitat dels socis Total

Adherits 175
Numeraris 403 
Institucionals 74
Total 652  
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Cursos de formació continuada 2003

El 2003 ha estat el primer any de desenvolupament conjunt del pro-
grama de formació continuada entre l’AAC i l’ESAGED, d’acord amb el
conveni que es va signar amb la finalitat de desenvolupar una acció
coordinada que afavorís la sinergia entre ambdues entitats.

L’any 2003 es van programar un total de sis cursos, que amb les ses-
sions previstes per a alguns d’ells a Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona sumaven un total de 12 edicions que, finalment, es van veure
incrementades a 13 amb la repetició del curs sobre La implantació del
sistema d’accés a la documentació en el si d’una administració pública,
fet a Barcelona.

Així, en total s’han impartit 76 hores de formació, de les quals s’han
beneficiat 211 participants. El nombre d’hores impartides s’ha reduït
lleugerament en relació amb l’any 2002 i ha passat de 83,5 a les 76 del
2003. Aquesta reducció s’explica bàsicament per les característiques i el
format d’algun dels cursos. Contràriament, el nombre de participants ha
passat de 191 als 211 del 2003, el que representa un increment del 10,5%
en relació amb l’any 2002. Cal destacar que enguany no s’ha suspès cap
de les edicions programades, tot i que en alguns casos la inscripció s’ha-
gi situat just al llindar de la viabilitat del curs. Per damunt de tot s’ha fet
prevaler el criteri que la formació arribés amb la major facilitat possible
als associats, assegurant una presència territorial extensa.

Barcelona ha acollit sis edicions, amb un total de 39 hores i 120 ins-
crits; a Girona s’han celebrat tres edicions, amb 18 hores i 29 partici-
pants; a Lleida han estat dues les edicions, amb 12 hores i 31 partici-
pants; finalment, a Tarragona les edicions han estat també dues, amb 7
hores i 31 participants.

Els cursos programats han estat els següents:

1. Responsabilitats en l’exercici professional de l’arxivística.
Professor: Joan Guasch (Lletrat de la Diputació de Barcelona).
Llocs de celebració: Barcelona, 25 i 26 de juny; Lleida, 7 i 8 d’octu-
bre.

2. Reglaments, normatives i manuals de procediment: estratègies per
a la implantació d’un sistema de gestió de documents. Professors:
Marta Albà (arxivera de Llagostera), Joaquim Daban (arxiver de
Lloret de Mar) i Alfred Garcia (coordinador de Serveis del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya). Llocs de celebració: Lleida, 22, 23 i 24 de
maig; Girona, 9, 10 i 11 d’octubre; Tarragona, 22, 23 i 24 d’octubre.

3. Intranets corporatives: el paper de l’arxiver. Professor: Pere Guiu
(Dr. enginyer industrial en organització per la UPC). Llocs de cele-
bració: Barcelona, 25 de setembre; Girona, 11 de novembre.

4. L’avaluació documental als arxius. Professors: Lluís Esteve
Casellas (Servei de gestió documental, arxius i publicacions de



Revista Catalana d’Arxivística526

l’Ajuntament de Girona) i Alfred Garcia (coordinador de Serveis del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya). Lloc de celebració: Girona, 1 d’abril.

5. Didàctica als arxius. Els Tallers d’Història de Sant Feliu de Guíxols
del material audiovisual en els arxius. Professors: Àngel Jiménez
(director de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols), Elena
Esteva (mestra), Maria Calzada (professora de secundària) i M.
Àngels Suquet (arxivera a Sant Feliu de Guíxols). Lloc de celebra-
ció: Tarragona, 21 d’octubre.

6. La implantació del sistema d’accés a la documentació en el si d’una
administració pública. Professor: Josep Matas i Balaguer. Lloc de
celebració: Barcelona, 12 de desembre (1a edició) i 15 de desembre
(2a edició), com als continguts i al desenvolupament docent.

Publicacions i fons bibliogràfic

Quant a publicacions, s’ha editat el número 20 de la revista Lligall,
dedicat a les ponències de les novenes Jornades d’Arxivística de
Catalunya, sota el títol Del continent al document: estratègies per a una
política de preservació i conservació. En el marc d’aquestes jornades, es
van presentar els números 2 i 3 de la col·lecció Textos, referents a La
documentació catalana a Salamanca: l’estat de la qüestió, 1936-2003 i a
L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de
Barcelona, respectivament.

Pel que fa al Butlletí Informatiu de l’Associació ha aparegut amb una
periodicitat trimestral (núm. 67 a 70). S’ha mantingut un procés de refor-
ma i d’actualització d’aquest mitjà de comunicació entre la Junta i el
soci. En aquest sentit, és significatiu l’aparició d’un nou apartat titulat
“Les ressenyes”, que substitueix “La Tria”. Aquest s’alternarà amb l’a-
partat “Bibliografia recent”.

D’altra banda, s’ha mantingut la línia habitual d’intercanvi de
publicacions amb altres associacions i institucions nacionals i estran-
geres.

Projecció professional i serveis

Pel que fa a la projecció professional, s’ha continuat fent la difusió
externa de les publicacions que fa periòdicament l’AAC: butlletí, jorna-
des i cursos de formació, publicacions, etc., així com de donar publicitat
de les activitats i les novetats als associats que volen rebre la informa-
ció per correu electrònic.

S’ha treballat en l’organització i la difusió de la Jornada Els docu-
ments a l’Administració Local, celebrada el 27 de gener de 2003 en
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col·laboració amb la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.

S’ha treballat per obtenir millores per als associats i per obtenir avan-
tatges convenint diferents serveis o descomptes amb diferents adminis-
tracions o entitats. S’ha arribat a un acord de col·laboració amb el
Museu del Cinema de Girona per poder oferir a l’associat uns descomp-
tes especials en el preu d’entrada general i en alguns productes de la
botiga. També s’ha signat un conveni de col·laboració amb el Museu
Marítim de Barcelona per poder oferir a l’associat uns descomptes espe-
cials en el preu d’entrada general i en alguns productes de la botiga.

S’ha treballat al llarg de l’any per fer actualitzacions de dades webs
(en els apartats de notícies, la junta informa i serveis), així com control
de tots els continguts del web <www.arxivers.com> i per fer propostes,
control i seguiment de les ampliacions que es porten a terme al web
(apartat Textos, logos d’ASF i Unesco i Directori d’associats).

Des de l’àmbit de projecció professional, també s’ha treballat en l’e-
laboració d’estadístiques mensuals i anuals de visites al web.

Borsa de treball 

Durant el primer trimestre de l’any es van produir vuit altes i dues
baixes que, sumades als currículums de què es disposava al final de
2002, feien un total de setanta-quatre currículums en finalitzar aquest
primer trimestre de l’any 2003.

El mes d’abril es va procedir a una reorganització del funcionament
de la Borsa de treball. Com a canvis importants, cal destacar la renova-
ció semestral de les inscripcions (abans era anual), per garantir l’actua-
lització de les dades dels inscrits, i l’obligatorietat dels interessats a estar
inscrits a la Borsa de treball, a presentar en suport electrònic el currícu-
lum i un full annex explicatiu dels seus interessos i disponibilitats, ajus-
tats a uns models establerts. Amb aquestes noves normes es va proce-
dir a la renovació dels currículums de la Borsa de treball durant el mes
d’abril.

Finalitzat el període per a la renovació de currículums, el nombre de
persones inscrites va passar de setanta-quatre a vint-i-set. Durant el
segon semestre de l’any es van produir onze altes. Així, en finalitzar
l’any, el nombre de persones inscrites a la Borsa de treball era de tren-
ta-nou.

Al llarg de l’any es van tramitar vint-i-una ofertes de treball tant del
sector públic com privat: els ajuntaments de Roses, Gavà, l’Hospitalet de
Llobregat, Granollers i Lleida i els ajuntaments de Sant Esteve
Sesrovires, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sentmenat i
Granollers a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball,
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Indústria, Comerç i Turisme, Universitat de Girona, Servei d’Arxius del
Govern d’Andorra, Associació Rosa Sensat, Institut d’Estudis Catalans,
Dos Punts, Archivos y Depósitos de Catalunya, S. A.-ADOCAT, un des-
patx advocats i tres ofertes de particulars.

Servei d’alerta 

Aquest és un servei de distribució per correu electrònic a tots els
socis/es inscrits de tota aquella informació relacionada amb el món de
l’ocupació que pot resultar d’interès: convocatòries, ofertes de treball,
beques..., tant de les administracions públiques com del sector privat,
publicades a butlletins oficials, premsa, internet i altres canals d’infor-
mació.

En el transcurs d’aquest any es van enviar cinquanta-sis anuncis dis-
tribuïts entre els quaranta-vuit missatges, que es van trametre als vui-
tanta socis/es que es van inscriure al llarg de l’any 2003.

Estatus i dinamització professional

En el seguiment dels anuncis d’ofertes públiques d’ocupació i de con-
vocatòries de les administracions públiques, es van detectar anomalies
en la definició i la qualificació del lloc de treball d’arxiver/a en els ajun-
taments de la Garriga, Alella i Torrelles de Foix. Especialment importants
han estat les reclamacions presentades davant d’ajuntaments que con-
vocaven places de director d’arxiu municipal amb la categoria de tècnic
mitjà, contravenint així les disposicions en matèria de personal de la Llei
10/2001, d’Arxius i documents, bé que la Llei els atorga un període tran-
sitori de cinc anys per al compliment d’aquestes disposicions. Aquest ha
estat el cas dels ajuntaments de Cardona, Roda de Berà, Llançà, Sant
Esteve Sesrovires, Argentona, Sant Adrià del Besòs, Corbera de
Llobregat i Cambrils. Igualment, es va presentar una reclamació davant
de l’Ajuntament de Castellbisbal per la licitació de la contractació d’as-
sistència tècnica externa per a la gestió del fons arxivístic de
l’Ajuntament.

En tots aquests casos, l’Associació es va posar en contacte amb els
responsables d’aquestes organitzacions per reclamar la correcta defini-
ció i qualificació del lloc de treball d’arxiver/a o la modificació de les
bases de la convocatòria i per oferir l’assessorament de l’Associació per
tal de rectificar aquestes situacions del tot incorrectes.

En el cas de la Universitat de Lleida, que va convocar proves selecti-
ves per a l’ingrés a l’escala de gestió, grup B (torn de promoció interna),
del lloc de treball de responsable de l’arxiu, la Junta Directiva va acor-
dar a la reunió de l’onze de març de 2003 la presentació d’un recurs con-
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tenciós administratiu contra aquest acord de la Universitat de Lleida, ja
que la Llei 10/2001, d’Arxius i documents, tan sols atorga un període
transitori de cinc anys per al compliment de les disposicions en matèria
de personal als ajuntaments i no a les universitats. Desprès que aquest
procés selectiu es va declarar desert i de mantenir una entrevista amb el
nou Rector de la Universitat de Lleida, la Junta Directiva va prendre l’a-
cord de retirar l’esmentat recurs contenciós administratiu.

En aquest mateix àmbit, es va celebrar una reunió amb el vicerector
de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Ramon Carrera, amb la
finalitat d’exposar-li la conveniència de requalificar la categoria actual de
tècnic mitjà a tècnic superior del responsable de l’arxiu.

També es van detectar anomalies en una convocatòria del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en què es
convocava un lloc de treball amb funcions preeminents d’arxiu i gestió
documental que excloïa la participació dels funcionaris del cos superior
d’arxivers. Davant d’aquesta situació, es va enviar una carta adreçada a
Funció Pública tot recordant el sentit de la sentència que va dictar el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós admi-
nistratiu interposat i guanyat per l’AAC contra un acord de convocatòria
d’un procés selectiu de característiques similars.

A les institucions que van modificar la plantilla per a la creació de pla-
ces d’arxiver/a, que van incloure places d’arxiver/a en l’oferta pública
d’ocupació o que van convocar places d’arxiver/a amb una correcta defi-
nició i qualificació, es va oferir l’assessorament de la vocalia per al
correcte desenvolupament d’aquestes, així com la possibilitat de la par-
ticipació de l’Associació en els tribunals qualificadors. Així ha estat en
els casos dels ajuntaments de Lleida, Martorelles, Cerdanyola del Vallès,
Sitges, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Feliu de Guíxols i en el cas del
Consell Comarcal del Solsonès, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i
la Universitat de Girona.

En aquest sentit, cal destacar la presència de representants de
l’AAC en els tribunals de selecció per cobrir places d’arxiver/a de les
convocatòries de la Universitat de Girona i de l’Ajuntament de
Martorelles.

Pel que fa a l’assessorament sobre temes relacionats amb l’estatus
professional, es van atendre les consultes de més de quaranta arxi-
vers/es i organitzacions públiques i privades sobre bibliografia i legis-
lació en matèria d’arxius i personal, condicions laborals, qualificació
professional, retribucions, temaris d’oposicions, condicions de l’exerci-
ci lliure de la professió, estat del mercat de treball..., així com la sol·lici-
tud d’una associada per a la redacció i la presentació d’un informe
sobre la correcta adscripció orgànica d’un servei d’arxiu i gestió docu-
mental.

També es va atendre la sol·licitud del Museu de Granollers de realit-
zació d’un informe per a la valoració temporal i econòmica de l’organit-
zació del fons històric de l’empresa Roca Umbert de Granollers.
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Finalment, cal destacar l’adquisició de diversos exemplars de la nova
edició de l’Estudi sobre les retribucions dels empleats dels ajuntaments
de la província de Barcelona. Edició 2002, publicat pel Servei de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona, que es troba a disposició de tots
els/les socis/es que vulguin establir o comparar la seva situació salarial.

Relacions externes

Relacions amb el Consell Internacional d’Arxius CIA/ICA. Participació
en la reunió de la Secció d’Associacions Professionals del Consell
Internacional d’Arxius que va tenir lloc entre els dies 21 i 25 d’abril a
Chicago (Estats Units). En aquesta reunió es van mantenir contactes
amb arxivers americans i, especialment, amb els membres de l’oficina
de la Society of American Archivists (SAA), que va ser l’encarregada de
l’organització de la trobada.

També es va realitzar una reunió, el 21 de gener, amb representants
catalans a diversos comitès i seccions del Consell Internacional d’Arxius
per tal de compartir opinions i experiències.

Des de la vocalia encarregada de les relacions internacionals, es
van redactar els comentaris de l’Associació d’Arxivers de Catalunya al
projecte de modificació dels estatuts del Consell Internacional
d’Arxius, modificacions que ens afectaven molt directament pel que fa
a la nostra representació i nivell. A més, es va fer la tramesa dels
comentaris a la secretaria del Consell Internacional d’Arxius i s’ha fet
el seguiment per tal d’aconseguir que l’opinió de l’AAC fos tinguda en
consideració.

A banda de col·laborar en l’organització de les Jornades d’Arxivística
de Roses, que van tenir lloc els dies 8, 9 i 10 del passat mes de maig, el
vocal de relacions internacionals va acollir i acompanyar els ponents
estrangers presents a les jornades.

Participació de l’Associació en la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació

L’Associació, representada per la vocal senyora Fina Solà ha conti-
nuat treballant durant l’any 2003 en els treballs de la Comissió Nacional
d’Avaluació i Tria de Documentació en representació del sector profes-
sional. La CNATD es va reunir en sis ocasions i va treballar en 52 reso-
lucions a propostes d’avaluació documentals presentades a aquesta
comissió. Van ser nomenats dos nous vocals en substitució de dues bai-
xes i hi va haver un canvi en la Presidència de la CNATD, el Sr. Sans
Travé va substituir el Sr. Mayer.
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Grup de treball d’Arxius i fons d’arquitectura

El Grup de treball d’arxius i fons d’arquitectura s’ha reunit quatre
cops durant l’any 2003. En aquestes reunions s’ha tractat, d’una banda,
la difusió de la guia dels centres que componen el Grup de treball, l’es-
tudi sobre la valoració dels documents d’arquitectura de cara a la seva
assegurança i les gestions per a organitzar una jornada tècnica al voltant
dels Arxius d’Arquitectura.

Conjuntament amb les reunions, s’ha aprofitat per visitar arxius que
custodien documentació d’interès per a l’estudi de l’arquitectura o l’ur-
banisme. Aquest any s’ha visitat l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Grup de treball de la comissió del Manual
d’Arxivística

El grup de treball per a la redacció del Manual d’Arxivística s’ha reu-
nit durant l’any 2003 en cinc ocasions, el 22 de maig, el 19 de juny, el 10
i 14 de juliol i el 25 de setembre. Partint d’una proposta inicial redactada
pel grup, naturalment més extensa que la detallada a l’informe del 2002,
s’ha anat treballant en la seva concreció, vetllant per la coherència de la
proposta i perquè aquesta sigui al més completa possible, tenint present
els pressupostos de partida: confegir un Manual en el qual tots els pro-
fessionals s’hi reconeguin i, per tant, sigui útil per a tots.

Cadascun dels punts de l’índex està desenvolupat de forma analítica.
S’ha elaborat un segon document que explica detalladament l’índex
analític (estan desenvolupats els capítols 1, 2, 3 i 5). Resta per acordar la
proposta de redactors, l’extensió que cal destinar a cada tema i, final-
ment, la proposta d’un director/a d’edició o cap de redacció.

Quan es doni per finalitzada la proposta de sumari (gener 2004), es
donarà a conèixer a un grup d’arxivers de diferents àmbits (el grup de
treball haurà de proposar-los) perquè en facin comentaris, esmenes i
propostes, de tal manera que la proposta estigui debatuda i consensua-
da al més àmpliament possible.

Consell de redacció del Web

Durant l’any 2003 s’ha consolidat el web de l’Associació com a eina
de difusió, comunicació i treball, tant per als nostres associats i profes-
sionals, com per a altres col·lectius interessats en la nostra tasca i la
informació que els podem oferir mitjançant les seccions del web.

Mentre que en termes generals s’ha mantingut l’estructura dissenya-
da en la darrera versió, sí que s’han realitzat petits canvis, incloent-hi
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noves informacions i facilitant l’accés a seccions que es consideraren
importants, per tal de convertir el web en un recurs al més àgil possible.

En aquest sentit, s’afegí la secció “Textos” per tal d’anar incloent-hi, en
format PDF, la col·lecció que amb el nom de Textos es publica des de l’AAC.
Per tal de donar coherència als continguts, al mateix temps que es creava
la secció accessible des del menú principal, s’ha inclòs també com a cate-
goria dins la secció de publicacions, de manera que s’hi pot accedir des
dels dos menús, facilitant així la navegació. El mateix criteri s’ha seguit en
el cas del Codi deontològic, com a text fonamental per al col·lectiu.

Al mateix temps, s’ha completat la introducció de la totalitat dels treballs
de màster que es conserven a la seu de l’Associació, així com l’actualització
amb els darrers números de la revista Lligall, amb els corresponents
resums. Cal dir també que, a hores d’ara, hi podem trobar els resums de
tots els articles en els tres idiomes, i en català en els casos en què ha estat
possible, així com els articles en text complet de què disposa l’Associació.

Hem de destacar, i agrair des d’aquí, la important tasca d’actualitza-
ció i manteniment que fa cadascun dels responsables de les diferents
seccions, de manera totalment voluntària, perquè sense ells la utilitat i
la qualitat del nostre web no seria tal com és.

Grup de treball d’Internet i arxius

Durant l’any 2003 aquest grup de treball ha continuat en la seva tasca
de gestió, administració i moderació de la llista de distribució Arxifòrum
amb gairebé 1.600 subscriptors.

Concretament, s’han moderat 1.239 missatges en tot l’any, el que
suposa un volum de 103 missatges de mitjana mensual.

La llista s’ha vist incrementada en 903 subscriptors i s’han donat de
baixa o ha expirat la subscripció de 611, fet que representa un creixe-
ment de 292 subscriptors respecte de l’any 2002.

Entre els punts de discussió hem de destacar-ne dos de reincidents:
els papers catalans a Salamanca i la diferència formativa i professional
entre documentalistes i arxivers. Nogensmenys, també s’ha parlat força
de la ISO 15489, s’ha demanat i ofert informació sobre l’ús dels humidi-
ficadors als dipòsits, els recursos d’arxius a Internet, la digitalització de
fons, com organitzar els arxius d’empresa i els familiars i un aspecte que
ja comença a sentir-se força en el nostre àmbit: l’avaluació del servei de
l’arxiu relacionat amb la qualitat.

Pel que fa al website de l’AAC, dins de l’apartat d’informació sobre la
llista Arxifòrum, s’ha ampliat aquesta amb els gràfics sobre l’evolució
del nombre de subscriptors des del seu inici fins al 2002 i el de la pro-
cedència dels subscriptors per dominis de països.

Els enllaços a recursos dins d’Internet relacionats amb el món dels
arxius és l’altra secció del website que gestionem. Són 285 enllaços en
constant actualització i ampliació.


