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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 06/2020 

 

Data: 6 de juliol de 2020 

Hora d’inici: 16:00 

Hora de finalització: 17:15 

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org) 

 

Assistents: 

Joan Soler, president 

Dolors Visa, vicepresidenta 

Montserrat Clavell, secretària 

Marta Munuera, tresorera 

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals 

Pilar Campos, vocal de Comunicació 

Erola Simon, vocal de Difusió 

Francesc Giménez, vocal de Formació 

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca 

Maria Funés, personal administratiu de l’AAC 

 

S’excusen:  

Núria Batllem, vocal d’Atenció a l’Associat 

Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions 

Jaume Munuera, vocal de Treball 

Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 05/2020. 
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2. Estat dels comptes 

L’estat dels comptes al dia 5 de juliol de 2020 és el següent: 

- Despeses executades: 47.409,60 € de 110.500 €. 

- Ingressos rebuts: 76.344,49 € de 110.500 €. 

La Sra. Marta Munuera explica que, pel que fa a les despeses, falta afegir algunes 

factures referents al Lligall, que al final han sigut una mica més altes del que s’havia 

pressupostat. També s’han començat a pagar les fitxes a alguns dels professionals, tot 

i que encara no estan totes pagades. 

Pel que fa als ingressos, hi ha algunes partides el balanç de les quals és més alt del 

que s’havia pressupostat, com per exemple les quotes d’estudiants i jubilats o els 

cursos de formació, que estan anant molt bé. Les subvencions ja estan presentades i 

pendents d’atorgament. 

El Sr. Joan Soler fa notar que pel que fa a les despeses, s’haurà de descomptar les 

partides destinades a les Jornades Imatge i Recerca (Jornades Antoni Varés) de 

Girona, que s’han suspès, i al Seminari d’Arxius i Esports, ja que es farà de manera 

virtual i la col·laboració econòmica de l’AAC ja no és necessària. 

La Sra. Erola Simon demana que se li passin a ella les factures referents al web per 

poder controlar què s’ha facturat i què no, i s’acorda que la tresorera li passarà. 

3. Projectes a finalitzar juliol 2020 

El Sr. Joan Soler pregunta als assistents quines coses queden pendents abans de 

marxar de vacances. 

Pel que fa a les fitxes del temari d’oposicions, el Sr. Vicenç Ruiz diu que queden per 

entregar 5 temes que no s’han entregat, la resta estan fets i revisats. Com que estan a 

la primera meitat del temari, fa de mal publicar, ja que queda coixa la primera meitat. 

En Joan Soler demana poder tenir-ho enllestit i publicat abans de començar l’agost. 

S’acorda esperar a tenir-los tots per publicar-los per als socis, a finals de juliol i fer-ne 

la difusió al setembre. 

La Sra. Marta Munuera diu que el tema de la renovació dels estatuts queda pendent. 

El Sr. Joan Soler explica que aviat tindrà en un sol document tots els comentaris fets 

per les diferents persones encarregades de portar a terme aquesta renovació. De cara 
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al setembre hi haurà, doncs, una primera proposta d’esborrany, la qual es posarà a 

disposició de la resta de membres de la Junta perquè hi facin les aportacions i 

comentaris que considerin adients. 

El Sr. Francesc Giménez explica que, pel que fa a la formació, degut als canvis que hi 

ha hagut, faltarà un curs per poder complir els 20dels20; es podria fer un seminari, ja 

que funcionen molt bé. Els cursos fins a juliol ja estan tots fets i es reprendran al 

setembre.  

La Sra. Pilar Campos pregunta què cal fer amb la difusió del Pla d’Arxius. El Sr. Joan 

Soler explica que el document encara no ha sortit, ja que hi ha pendent l’eix 6, el 

model de governança. Hi ha el compromís que el document surti a finals de juliol o 

principis d’agost, i que al setembre es posi al portal Participa de la Generalitat. 

S’acorda esperar al setembre, que el document ja estigui acabat.  

Pel que fa al tema de la convocatòria d’oposicions de la Generalitat, el Sr. Joan Soler 

explica que: 

- Hi ha hagut un carta de la DG de Patrimoni Cultural a la DG de Funció Pública, 

queixant-se de com estaven redactades les bases i demanant tot un seguit de 

canvis.  

- El president i el vocal d’Estatus han redactat un document de recurs en nom de 

l’AAC que s’ha de presentar en els propers dies. S’acorda autoritzar el Sr. Joan 

Soler Jiménez perquè tiri endavant la via administrativa del recurs potestatiu de 

reposició contra la convocatòria del procés selectiu per proveir 20 places del 

cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arxivística (grup A, 

subgrup A1) (núm de registre de la convocatòria 245). 

- Alguns arxivers del cos d’arxivers de la Generalitat han elaborat un document 

que consisteix en una formulació de queixes a la DG de Funció pública per les 

bases de selecció, tot i que no és un recurs. 

És probable que a finals de juliol hi hagi alguna resposta al recurs presentat, i caldrà 

estar atents per si cal fer algun tipus de resposta. S’acorda establir contacte amb una 

advocada per estar preparats si fos el cas. 
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4. Congrés de Sant Cugat del Vallès 

El comitè organitzador, que coordina la Sra. Dolors Visa, ja està format i es reunirà 

properament. Així doncs, el Comitè Organitzador queda constituït amb les següents 

persones: 

- Alan Capellades, de la Generalitat de Catalunya 

- Pere Pastallé, de la Diputació de Barcelona 

- Mercè Aymerich, de l‘AAC 

- Francesc Giménez, de l‘Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

- Dolors Visa, de l‘AAC 

El Sr. Joan Soler demana que s’organitzi tal com ho hem fet altres anys, però que la 

part social del Congrés potser caldrà repensar-la o no assumir massa riscos, per si 

finalment no es pot fer. 

El Sr. Joan Soler explica que finalment s’ha confirmat que l’espai del congrés serà el 

Teatre-Auditori, que és un espai molt gran (800 places), que ens permetria mantenir 

les mesures sanitàries necessàries.  

El Comitè científic, coordinat pel Sr. Vicenç Ruiz, es reunirà properament de manera 

reduïda, per acabar de definir-ne els participants, eixos i temes. El Sr. Vicenç Ruiz 

explica que aproximadament una tercera part de la programació aprofitarà el que 

s’havia preparat per a la Jornada d’Estudi i Debat. 

La Sra. Mercè Aymerich diu que el Comitè científic haurà de tenir en compte que els 

temps entre xerrada i xerrada hauran de preveure desplaçaments i també mesures 

sanitàries (higiene de mans, desinfecció, presa de temperatures, llistats de persones, 

etc.) 

El Sr. Francesc Giménez diu que la sala paral·lela serà l’escola de música i això 

reduirà el temps de desplaçament. També diu que està creant el Comitè local, perquè 

sigui participatiu. A més del Francesc Giménez es mirarà que hi hagi algú altre de la 

Junta. 
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5. Estat sumari de les vocalies 

Secretaria 

La Sra. Montserrat Clavell explica que han arribat 10 currículums per a l’oferta de feina 

a l’AAC, dels quals n’ha preseleccionat dos. El Sr. Francesc Giménez proposa que 

se’ls faci una entrevista per acabar de decidir la persona que efectuarà la feina. 

S’acorda que la secretària entrevistarà les persones d’aquests dos currículums i farà la 

tria. 

Recerca 

El Sr. Vicenç Ruiz diu que l’article sobre #Cuéntalo sortirà a la revista Archives and 

Manuscripts al novembre. 

Properament es farà una reunió virtual amb l’ICA per pactar un curs online que faria el 

Sr. Aniol Maria per a l’ICA sobre el tema de la preservació de les xarxes socials. 

Comunicació 

La Sra. Pilar Campos explica els números d’aquest mes: Facebook 1776 (+20), Twitter 

4224 seguidors (+53). Explica que els números no inclouen la comunicació que es va 

fer per la Setmana Internacional dels Arxius, en la qual vam tenir molt d’impacte, no 

només a nivell català sinó també a nivell internacional, gràcies a les activitats fetes 

amb l’ICA. 

6. Precs i preguntes 

El Sr. Vicenç Ruiz anuncia que el 17 d’agost començarà a treballar com a gestor de 

documents al Parlament europeu, a Brussel·les. Seguirà formant part de la Junta fins a 

la propera renovació, al maig del 2021. Seguirà exercint de vocal de Recerca i 

coordinant el comitè científic del Congrés 2021. 

Els membres de la Junta feliciten el Sr. Ruiz i el Sr. Joan Soler li agraeix l’esforç per 

seguir a la Junta fins al final del mandat. 
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Moviments de socis 

 

Altes: 7 

Baixes: 1 

Canvi de condició: 0 

 

A les 17:15 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Clavell i Pons 

La secretària 

 

 

 

 

 

 

Joan Soler Jiménez 

El president 
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