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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

El madrileny hospital Doce de Octubre ha privatitzat la gestió
dels 1,3 milions d’històries clíniques. Encara que la notícia no
és cap primícia, ha estat el detonant de la polèmica encetada
en aquests darrers mesos en els medis de comunicació. L’hos-
pital va adjudicar en un concurs públic la gestió de l’arxiu de
les històries clíniques a una empresa de serveis; el contracte té
una durada de tres anys i el seu valor econòmic ascendeix a
255 milions de pessetes. L’empresa ajudicatària haurà d’em-
magatzemar en un dipòsit extern al recinte hospitalari la do-
cumentació d’un milió d’històries clíniques passives i les
300.000 actives que hi ha aproximadament. En aquest darrer
cas, l’empresa també haurà d’ocupar-se de la renovació del sis-
tema d’arxivatge, cosa que comportarà unificar les històries
clíniques duplicades, reorganitzar l’ordenació a partir
d’una nova codificació numèrica (similar a la que
s’ha fet en altres grans hospitals de
l’INSALUD) i canviar les carpetes dels ex-
pedients. El subdirector de l’esmentat
hospital nega que es tracti d’una priva-
tització i, alhora justifica l’adjudicació
argumentant l’increment del nombre de
malalts, assegura la confidencialitat de
les dades personals. 
Aquest fet, que com hem dit no és  aï-
llat, ha desencadenat que es facin pú-
bliques altres contractacions d’empreses
privades per a la gestió de les històries clíni-
ques. Així, l’INSALUD va iniciar aquesta pràcti-
ca ja fa més d’una dècada i ha privatitzat la gestió
d’onze grans hospitals, set dels quals són de Madrid,
la resta són d’Astúries, Toledo i Valladolid; propera-
ment els seguiran els hospitals de Múrcia, Salamanca
i Cabueñas (Oviedo). Les comunitats autònomes que
tenen atribuïdes les competències de la gestió sa-
nitària  també presenten alguns casos aïllats de pri-
vatització d’aquest servei. En aquest marc, a Galícia
és una pràctica habitual contractar a empreses privades  la
gestió de les històries clíniques. A València alguns hospitals
també utilitzen empreses externes per a la seva gestió, aquest
és el cas de l’Hospital Clínic de València, que va adjudicar a
una empresa catalana la gestió dels expedients passius. A Ca-
talunya, el sistema sanitari públic no ha optat per la privatit-
zació de la gestió de les històries clíniques. Solament en conei-
xem un cas, és el de l’Hospital Universitari Joan XXIII de
Tarragona, que el 1994 va adjudicar la gestió del seu arxiu a
una empresa privada. Les dades oficials apunten que el cost
econòmic anual de l’adjudicació de l’any 1996 fou de més de 23
milions de pessetes, mentre que el cost de la tramesa d’una
història clínica fou d’unes 250 pessetes per una petició normal
i de gairebé 5.000 pessetes per una petició via urgència.

La política sanitària de privatització dels serveis públics fou
iniciada pel govern socialista i ha estat potenciada en aquests
darrers anys pel govern del partit Popular. El model sanitari
que ha impulsat ha  consistit a fomentar una major autonomia
de gestió  dels hospitals públics amb l’objectiu d’incrementar
l’eficàcia i la rendibilitat social. Així, ha afavorit una política
de concerts que permeten a l’INSALUD contractar de forma
flexible algunes prestacions específiques a empreses privades.
Aquesta filosofia es basa en la privatització d’alguns serveis
que no tenen un caire estrictament clínic, com són les cafete-
ries, les bugaderies, els transports... i perquè no, també els ar-
xius d’històries clíniques. 

A banda de la polèmica que pot suposar la política de la
privatització o no dels serveis sanitaris dels hospitals

públics, creiem que del que es tracta aquí no és
valorar la política sanitària que impulsa el

govern, sinó la legalitat de la privatització
d’un servei que implica la gestió de dades
confidencials. L’INSALUD assegura que
només es privatitzen aquells serveis que
no són mèdics, i en aquest sentit és cert

que la tasca de l’arxiver no és estricta-
ment clínica, ja que la nostra funció no
és atendre als pacients, però oblida
que les funcions de l’arxiver impliquen

indefectiblement el tractament dels expe-
dients de les històries clíniques. És al professional

de l’arxiu a qui correspon la responsabilitat de l’orga-
nització, l’ànalisi, l’accés i l’avaluació de la documenta-

ció, entre altres coses. Les històries clíniques són docu-
ments confidencials i estan protegides pel dret constitucional

de privacitat de les dades personals i la nombrosa normativa
desenvolupada al respecte. Tant el personal sanitari com els
professionals dels arxius, a més de conèixer perfectament les
limitacions d’accés a aquesta documentació i la necessitat de
protegir les dades més íntimes de les persones, estem obligats
a guardar el secret professional en aplicació de la legislació
d’ordenació sanitària i les lleis d’arxius. D’altra banda, segons
assegura l’INSALUD, els expedients de les històries clíniques
cedits a la gestió de les empreses privades estan sotmesos a
unes normes de confidencialitat, segurament estipulades en el
contracte de cessió, però aquests pactes que s’han establert en-
tre l’Administració pública i les empreses privades deixen al
marge als pacients, que al capdavall són els afectats. Els ciuta-
dans ens refiàvem de l’aplicació d’unes lleis que créiem que ens
amparaven i protegien, ja que estàvem segurs que les nostres
dades personals estaven subjectes  a una protecció especial (i
així ho interpretàvem de la normativa vigent). Ara, sense que
l’Administració ens informi o ens demani permís ens enterem
que ha confiat les nostres  dades més personals a empreses

Perill: les nostres dades més íntimes
en mans de desconeguts
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Aquest estiu, termes com història clínica, arxius, conservació
de les històries, control d’accés i confidencialitat han acaparat
algunes editorials i nombrosos articles de la premsa diària; per
una banda, a causa de la presentació al Parlament de Catalu-
nya del Projecte de llei sobre història clínica (Proposició de llei
sobre els Drets d’informació i d’Autonomia del pacient) i, per
altra banda, la presentació a concurs públic de la gestió de l’ar-
xiu d’històries clíniques d’alguns centres hospitalaris públics
de l’INSALUD. Per tal de no entrar en una discussió que té
certes connotacions polítiques, hem preferit abordar el tema
fent una descripció del que és a grans trets una unitat de docu-
mentació mèdica i com la llei d’història clínica i els criteris de
privatització poden afectar el seu desenvolupament correcte.     
Deu fer quinze anys, es va iniciar als centres assistencials del
nostre país una lenta conversió dels magatzems dispersos
d’històries clíniques en arxius centralitzats. Sense aprofundir
excessivament en el perquè del canvi, sembla clar que la
història clínica deixava de ser una eina que feia el metge per
a ell mateix en el seu procés de diagnòstic i tractament de la
malaltia, i es convertia en una eina que redacta un equip de
sanitaris (metge, infermera, psicòleg, etc.) en el procés d’aten-
ció d’un malalt. Es converteix en una única història clínica
per malalt, en què s’integra tota la informació generada pels
diferents professionals sanitaris que atenen cada un dels pro-
blemes de salut que presenti el malalt.
Aquest model nou ha implicat una nova dinàmica en el tracta-
ment de la documentació clínica, que a més d’assumir la ges-
tió d’aquesta informació, ha de garantir una mínima qualitat
de la documentació, tant en el camp formal com de contingut.
El canvi també ha fet necessari que nous professionals sanita-
ris es fessin responsables d’aquestes funcions i de la progres-
siva adaptació dels arxius en àrees de gestió d’informació que
responguin a les necessitats canviants del nostre sistema sa-
nitari.
En aquesta línia, si bé s’han aclarit els criteris generals de ges-
tió de les històries clíniques, cada vegada el flux de malalts és
més complex, el malalt que atenen als centres és més vell i té
més problemes de salut, i lògicament la seva atenció generarà
més informació i més diversa. Les accions del documentalista
han de ser cada vegada més específiques per poder garantir
que el professional sanitari rebi en cada moment la informació
que necessita, de la forma que li és necessària i amb la quali-
tat que el malalt es mereix. És per això que no és rar que part
dels criteris de gestió ja definits s’hagin encarregat a professio-
nals externs al centre assistencial –recalcant el concepte de
professionals– als quals també els exigim una responsabilitat,
de vegades més alta del que el mateix centre s’havia marcat o
pot donar per la seva dinàmica de funcionament. D’aquesta
forma, una vegada hem definit quin és l’actiu d’un arxiu
d’històries clíniques, per alliberar espai, i sobretot per facilitar
el treball del dia a dia, hem contractat els serveis d’empreses
de custòdia de documents. En altres casos, el servei ha consis-
tit a contractar serveis de microfilmació o digitalització de do-

cuments, amb criteris  de selecció prèviament definits,  meca-
nismes de control de qualitat i confidencialitat que la mateixa
empresa contractada ha tingut interès a remarcar. És clar en-
tendre que els costos d’uns equipaments amb altes prestacions
per un sol centre són difícils de justificar, mentre que una em-
presa que realitza aquestes funcions per múltiples centres pot
oferir un servei amb costos raonables.
El projecte de llei sobre la història clínica, en definir què és la
història clínica, què s’ha de conservar, en quines condicions i
suport i per quant temps, defineix uns  paràmetres que facili-
ten i racionalitzen la funció dels arxius d’històries clíniques.  
Quan al principi hem parlat d’un  canvi en la concepció de l’ar-
xiu i de la història clínica, hem parlat també del professional
sanitari com un redactor de la història. Aquesta funció vol fer
notar una nova dinàmica de relació metge-malalt, que defuig
la relació paternalista per entrar en una relació sinèrgica en
què el malalt és qui decideix, plenament informat.
De fet, aquest aspecte queda implícit en l’apartat 6è de la Llei
de prestacions sanitàries, en parlar sobre les funcions de les
Unitats de Documentació Mèdica i fixar el dret del malalt a te-
nir còpia integra de la seva història clínica, quan ho vulgui.
Si prèviament hem parlat de la confidencialitat com una de les
característiques de la informació clínica, el ple accés del malalt
a la seva història és un complement que cal articular amb el
dret a accedir a la informació per part d’altres usuaris i per fi-
nalitats molt específiques. Assistència sanitària, suport legal,
recerca clínica i epidemiològica, i docència, entre altres coses,
són aspectes que cal preservar juntament amb la confidenciali-
tat. Altres persones, ja siguin familiars no autoritzats, com-
panyies d’assegurances, responsables laborals, etc. o no hi te-
nen accés, o queda restringit a l’autorització del mateix malalt.
Habitualment, el responsable documentalista clínic dels cen-
tres assistencials, pel fet de ser la persona que custodia la in-
formació, és el reponsable de vehicular l’aplicació d’aquests
criteris. També sobre aquest aspecte el Projecte de llei sobre
història clínica estableix pautes clares i concretes.
Finalment, seguint la descripció sobre les funcions d’una unitat
de documentació mèdica, entrem en la història clínica com a
font d’informació sanitària  que el documentalista explota per
subministrar dades tant a les autoritats sanitàries dels país, del
centre, etc. com per fer recerca o per a la formació dels professio-
nals sanitaris. És una línia de treball que si bé ja fa temps que
existeix, en l’actualitat té tanta transcendència com la mateixa
gestió de les històries. Cal recordar que la planificació, l’avalua-
ció de l’assistència als hospitals o el seu finançament depenen
d’aquesta funció. No és extrany que l’hospital contracti serveis
de documentalistes externs per codificar –sistematitzar– les da-
des clíniques dels informes d’alta donats als malalts atesos als
hospitals. El documentalista del centre realitza tant el control
de qualitat, com l’anàlisi i l’explotació de la informació.

Josep M. Casanellas
Cap d’Unitat de Documentació de l’Hospital General Vall Hebron

privades i, de retruc, ens veiem obligats (els ciutadans) a con-
fiar amb els ulls tancats en aquelles empreses que ha contrac-
tat. 
Creiem que hi ha una sèrie de serveis públics que no poden ser
objecte de mercaderia, encara que l’objectiu sigui la suposada
“eficàcia i rendibilitat”. L’Administració pública ha de vetllar
pel benestar dels ciutadans proporcionant la màxima segure-
tat en la confidencialitat dels milions de dades personals que
custodia en els seus arxius. 
De totes maneres, només podem esperar el pronunciament del
defensor del poble, qui haurà d’estudiar les queixes presenta-
des per diverses entitats, i també la resolució que haurà de
prendre l’Agència de Protecció de Dades en resposta a les de-
núncies que ha rebut.
Finalment, només volem apuntar, a títol merament informa-
tiu, la sensibilitat que han demostrat els polítics catalans per

cercar un marc normatiu que reguli les històries clíniques. El
passat mes de juliol es va presentar al Parlament de Catalu-
nya una Proposició de llei signada pel conjunt dels grups par-
lamentaris que pretenia regular, entre altres coses, l’elabora-
ció, el contingut, l’accés i els drets en relació amb les històries
clíniques. Malauradament, la Proposició de llei sobre els Drets
d’informació i d’Autonomia del pacient, i documentació clínica
ha decaigut en finir la legislatura. Haurem d’esperar que
aquesta sensibilitat no s’esvaeixi en la propera legislatura que
es torni a presentar aquesta iniciativa legislativa per a la seva
aprovació a la Cambra catalana.

Volem agrair la informació aportada per Joan Antoni Jiménez
Castillo i Patricia Lloveras Pujol, responsables dels arxius cen-
trals administratius del Servei Català de la Salud i, del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social.

LA TRIBUNA

Les històries clíniques
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20 L’Arxiu Històric de Girona conte, amb
trenta mil volums, un dels fons notarials
més importants d’Europa. Diari de Girona.

25 La Diputació de Barcelona millorarà
l’arxiu de Santa Margarida i els Monjos.
El 3 de vuit. (Alt i Baix Penedès)

27 Clinton retornarà a Alemanya els arxius
de la Stassi. El Periódico.
La Fundación Sabino Arana ha recibido
en Amberes (Bélgica), un voluminoso fon-
do documental sobre la Guerra Civil en el
País Vasco, que se incorporará al Archivo
Histórico del Nacionalismo Vasco. El
Mundo.

Juliol

1 EEUU desclasifica documentos que im-
plican a Pinochet en el sistema represivo
de Chile. El País.

2 Pulso entre las fuerzas de la Kfor y los
guerrilleros del ELK por el control de los
archivos públicos de Kosovo. El País.
Francia reforma el sistema sanitario ante
las exigencias de los usuarios. Una ley
autorizará al enfermo a consultar su his-
torial clínico. El País.

3 La Caixa cede el archivo de su fundador,
Francesc Moragas, al Arxiu Nacional de
Catalunya. El Periódico.
Todos los pacientes podran disponer de
su historial clínico. La Vanguardia.
El Congreso de EEUU aprueba una ley
que permite vender el historial médico de
los pacientes. El País.

4 EEUU permitirá que las empresas ten-
gan acceso a las historias clínicas. El Pe-
riódico.

6 El TSJC planteja qüestió d'inconstitucio-
nalitat contra l’article 59 de la Llei del
Patrimoni Cultural Català. Europa
Press.
La Diputación dona al Estado el solar
donde se hará el Arxiu Provincial. La
Mañana.

8 Los jueces tendrán acceso directo a los da-
tos de las fichas policiales. El Periódico.

11 Los médicos españoles obstaculizan el de-
recho del paciente a tener su historial. El
País.
La Audiencia obliga a Exteriores a abrir
sus archivos sobre los nazis. El País.

16 Primer fallo por violar bases de datos en
la red. Condena judicial por piratear el
Aranzadi en Internet. El País.

18 Archivos a buen recaudo. Recall, la divi-
sión de custodia de archivos de la austra-
liana Brambles, es líder en el mercado es-

pañol. El País. Negocios.
19 La Agencia de Protección de Datos abre

cuatro expedientes en defensa de la priva-
cidad. El País.

23 L’Ajuntament de Vilafranca aprovarà di-
marts el conveni per construir i gestionar
el nou Arxiu Històric Comarcal. El 3 de
Vuit. (Alt i Baix Penedès)

25 Informes reservados de Hacienda han si-
do utilizados para lucrarse por una ban-
da organizada en torno a algunos inspec-
tores de la Agencia Tributaria. El País.

27 El Gobierno de Antich, sin papeles. El PP
balear ha vaciado de documentación los
despachos. El País.

28 Marc Mayer substitueix Huguet com a di-
rector general del Patrimoni Cultural.
Avui.

29 El PSC acusa a CiU de ceder a presiones
médicas y frenar la ley de derecho a la in-
formación del paciente. El País.
La Generalitat iniciarà una prova als de-
partaments de Presidència i Economia
per fer servir el correu electrònic com a
document vàlid jurídicament. El Periódi-
co. 

31 Una guía recopila els fons d’imatges de la
ciutat de Girona. El Periódico.

Agost

1 Protección de Datos y el Poder Judicial
piden garantías para el comercio en In-
ternet. El Gobierno modificará el proyecto
de ley sobre firma electrónica. El País.

5 El govern dels EUA pagarà 16 milions de
dòlars per la cinta de l’assassinat de Ken-
nedy, que es conservarà als Arxius Nacio-
nals. Avui.
Marc Mayer: “Els papers de Salamanca
sempre seran nostres”. Avui.

8 Arriben les carreres d’un any i mig. La
UOC entregarà títols intermedis com els
d’Iniciació a la gestió documental o Tèc-

nic en documentació electrònica. El Pe-
riódico.

12 El sector del comercio electrónico español
urge la aprobación de la ley sobre firma
digital. El País.

14 Girona crea un centro para reunir todas
las fotografías y películas que reflejan su
historia. La Vanguardia.
El nou director general del patrimoni de
la Generalitat, Marc Mayer, anuncia que
aviat hi haurà un acord sobre l’arxiu de
Salamanca. El Punt. 

17 Tusell carga contra el Ministerio de Cul-
tura porque no hace nada para que los
papeles de Franco esten al alcance de los
estudiosos. La Vanguardia.

20 El Conselh solicita más cesiones para el
Archiu Istoric d’Aran. La Mañana.

28 El Doce de Octubre privatiza la gestión
de 1,3 millones de historias clínicas. El
País.

31 El archivo de Medinacelli llega el próxi-
mo 25 de setiembre. La Mañana.

Setembre

1 Reclaman el traslado a las comarcas del
fondo notarial del archivo provincial (de
Lleida). Segre.
Cultura vol dur als arxius comarcals els
documents centralitzats a Girona. Diari
de Girona.

2 Historias clínicas a la intemperie. Un re-
gistro de datos médicos de 4.000 mallor-
quines aparece en un baratillo de Palma.
El País

6 Catorce hospitales del INSALUD han
privatizado la gestión de los historiales
de sus pacientes. (reportatge i editorial)
El País.

7 El INSALUD dice que el PSOE inició la
privatización de historias médicas. Los
usuarios recurren al Defensor del Pueblo
y Protección de Datos. El País.
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CONVOCATÒRIES

Jornada commemorativa. Arxius i
Fonts Orals: Definició, Tractament,
Projectes. Barcelona, 10 de desembre.
Aquesta jornada, organitzada per l’Arxiu
Històric de la Ciutat, pretén subratllar les
diverses aportacions que tenen les fonts
orals, tant des del vessant dels arxius com
del de la recerca. A més, la Jornada vol afa-
vorir la coordinació de totes aquelles iniciati-
ves que s’estan portant a terme a partir de
l’exposició i discussió de les experiències dels
participants. El cost d’inscripció és de 3.000
ptes. Per a obtenir més informació adreceu-
vos a l’Arxiu Històric de la Ciutat. Dpt. de

Fonts Orals, Sta. Llúcia, 1, 08002 Barcelona.
Tel.: 93 318 11 95, fax: 93 317 83 27. A/e:
ahcbhafo@trivium.gh.ub.es.

Curs d’especialització. Conservació i
Restauració de Col·leccions Fotogràfi-
ques. Barcelona, del 12 de gener del 2000 al
26 d’abril del 2000 (els dimecres). Aquest
curs, organitzat per l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya, preten transmetre
als participants els coneixements bàsics ne-
cessaris per a la conservació i restauració de
col·leccions fotogràfiques. Cobreix totes les
etapes per les quals sol passar una fotografia

al llarg de la seva presència en una col·lecció,
ja sigui en arxiu o museu: des de la identifi-
cació, datació, restauració i organització fins
a la seva exhibició i difusió. Es fa un especial
èmfasi en la interacció d’aquestes operacions.
El curs va dirigit a estudiants i professionals
d’arxius i museus que pels seus estudis, in-
vestigacions o àmbit laboral utilitzin amb
freqüència documents sobre suport fotogrà-
fic. Per a obtenir més informació adreceu-vos
a l’Institut d’estudis fotogràfics de Catalu-
nya, Comte d’Urgell, 187 (Recinte Universi-
tari Industrial), 08036, Barcelona. Tel.: 934
941 127, fax: 933 212 394, A/e:. info@iefc.es.

Nota de la vocalia de treball.
Comuniquem a tots els associats inscrits a
la borsa de treball que, per tal de poder-hi
continuar, hauran de trametre a la vocalia
un currículum novament actualitzat. El
termini d’admissió és el 31 de desembre
d’enguany, passat aquest termini els currí-
culums no actualitzats seran eliminats i el
soci serà donat de baixa de la borsa. Indi-
queu, a més, totes aquelles dades que ens
puguin ser d’utilitat, com per exemple: si
treballeu, tipus de tasca arxivística del vos-
tre interès, possibilitat de desplaçament, si

no teniu inconvenient a donar-vos d’alta de
llicència fiscal, etc.

Nou directori de l’AAC
Per tal de poder elaborar el nou directori de
l’AAC és necessari que, abans del 31 de de-
sembre, ens comuniqueu totes les modifica-
cions que hàgiu tingut respecte a les dades
que figurin en el directori de l’any 1998:
adreça de correu electrònic, canvis en el lloc
de treball, canvis d’adreça o de telèfon...
Qualsevol correcció l’haureu d’adreçar a la
secretaria de la nostra entitat.



ARQUIVO DO REINO DE GALICIA. Real Au-
diencia de Galicia. Catálogo de expedientes
de Apeo. A Coruña: Xunta de Galicia, 1999,
107 pàg.
ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL. Memòria
98. Sabadell: Ajuntament, 1999, 58 pàg.
CAMPILLO, J.; PLA, C.; PONS, V. El archivo de
la Escuela de artesanos de Valéncia. Inventa-
rio. València: Universitat de València. U.D.
Paleografia y diplomática, 1999, 118 pàg.
CERDA DIAZ, Julio. Archivos municipales es-
pañoles. Guia bibliografica. Gijón: Ediciones
Trea, 1999,  230 pàg.  
GRAU I PUJOL, J.Mª. “Josep Alemany i Bo-
nai, Notari de Lleida (1736-1741)”. A: URTX
Revista cultural de l’Urgell. Tàrrega, 1999,
pàg. 159-163.
LORENZO CADARSO, P.L. La documenta-
cion judicial en la epoca de los Austrias.
Estudio archivistico y diplomatico. Cace-
res, 1999, 323 pàg. 
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La Tria
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chives. Stockolm-1998. París: CIA, 1998, 216
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Sens dubte, tot allò que fa referència als do-
cuments electrònics: la seva validesa jurídi-
ca, la seva avaluació, la gestió dels arxius in-
formàtics... són tècniques, processos i
conceptes que avancen molt ràpidament i
que ens obliga a una adaptació i aprenentat-
ge constant en la nostra professió. Fruït
d’aquest interès per conèixer les possibilitats
i les limitacions de les noves tecnologies, s’or-
ganitzen, sovint, jornades i conferències dedi-
cades a divulgar els nous coneixements i les
diferents experiències relacionades amb la
implantació de nous processos informàtics.
Recentment, doncs, s’han editat dues publi-
cacions que reflecteixen la preocupació del
nostre col·lectiu per aquesta temàtica. D’una
banda, acaben de sortir les actes de la XX-
XIII Conferència Internacional de la Taula
Rodona dels Arxius, que es va celebrar a la
ciutat d’Estocolm, a Suècia, entre els dies 9 i

12 de desembre de l’any passat. La conferèn-
cia tractava sobre "L'accés a la documenta-
ció: els reptes tecnològics” i es va desenvolu-
par en cinc sessions: l’estat de la situació,
examen de la pràctica arxivística, elaboració
de polítiques i d'estratègies, formació i per-
feccionament i, finalment, una sessió dedica-
da a presentacions diverses.
D’altra banda, també ha sortit publicat el nº
14 de la revista Lligall que recull les ponèn-
cies de les Setenes Jornades d’Arxivística de
Catalunya que es varen celebrar a la ciutat
de Vic, els dies 13, 14 i 15 de maig. Els dife-
rents articles tracten sobre la validesa jurídi-
ca dels documents informàtics, sobre conside-
racions terminologiques, sobre el sistema
d’arxius d’informació electrònica, sobre l’ava-
luació i la gestió dels documents electrònics,
etc. Res a veure, doncs, amb l’arxivística més
clàssica.

Sessió 8/99, de 5 de juliol. 
En aquesta sessió es prengueren, entre
d’altres, els acords següents:
• Demanar a la revista Catalunya Munici-
pal la publicació d’un article de l’AAC en
resposta a la seva editorial amb relació al
Projecte de llei d’arxius i dels documents
de Catalunya.
• Acceptar la proposta de dimissió del sr.
Andreu Carrascal,responsable de la voca-
lia de Serveis, tot agraïnt-li els anys de de-
dicació a la Junta directiva.

• Proposar a la sra. Fina Solà, arxivera
del Museu Marítim de Barcelona, que for-
mi part de la Junta Directiva en substitu-
ció del resposnable de la vocalia de serveis.
• Sol·licitar l'alta de l'AAC com a soci insti-
tucional a l'ONG Arxivers sense Fronteres.
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Atenció! 
En el darrer butlletí hi va haver un error
en el número de fax de l'AAC. El número
correcte és 93 322 21 87. 
Disculpeu les molèsties.


