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INFORME DE GESTIÓ DEL PROCÉS DE PROPOSTA DE CANVI D’ESTATUTS 

DE L’AAC 

 

Els motius per presentar una proposta de modificació dels Estatuts de l’AAC sorgeixen 

per primera vegada en la valoració que feu la Junta Directiva dels resultats de la 

campanya de captació de noves persones associades feta a finals de l’any 2019. 

Després d’avaluar-los, s’observà que bona part de les noves altes que s’havien produït 

provenien de formacions afins i properes a l’Arxivística i la Gestió de Documents, 

essent aquest un possible indicador d’una necessitat de representativitat professional 

en sectors que no veuen la seva activitat defensada de manera suficient per 

associacions professionals. Davant d’això la Junta Directiva considerà que els Estatuts 

vigents potser no permetien encabir aquesta demanada i que una possible solució 

podria ser una modificació dels Estatuts que permetés créixer l’AAC i ser seu 

representativa de professionals vinculats i afins a l’arxivística i la gestió de documents. 

De fa temps la Junta Directiva veu que els àmbits d’actuació de la professió segueixen 

creixent sense que els professionals a títol individual puguin fer-hi front de manera 

completa. Davant d’aquesta situació, la Junta Directiva veu en la redacció d’uns nous 

estatuts la possibilitat no pas de blindar una “tipologia” de professionals, sinó de donar 

suport a molts professionals que compleixen les funcions pròpies de l’arxivística i la 

gestió de documents.  

 

Així, el gener de l’any 2020 s’acordà crear un grup de treball format per membres de la 

Junta Directiva, amb la finalitat d’avaluar quins punts dels estatuts es podrien renovar 

per afavorir el creixement del col·lectiu professional i, ja de pas, actualitzar alguns 

elements que haguessin quedat endarrerits o poguessin ser millorats del text vigent 

estatutari, que data del 13 de desembre de 2010. El grup considerà que d’ençà 

d’aquella darrera modificació, la professió i els seus professionals havien viscut una 

extraordinària evolució, provocada per un procés generalitzat de transformació digital, 

tant a les organitzacions públiques i privades com a la societat en general, que 

generava nous reptes vinculats a l’accés a la informació i a la preservació de la qualitat 

i l’autenticitat documental a llarg termini. L’aparició de nova legislació en matèria de 

transparència, accés a la informació, protecció de les dades personals, l’aprofundiment 

en els mecanismes de lluita contra la corrupció i el retiment de comptes pel que fa al 

bon govern de les organitzacions, les noves experiències en matèria d’arxivística social, 

la preservació dels documents nascuts digitals, la nova administració electrònica, la 

figura de l’arxiu electrònic únic, entre molts altres elements, van ser considerats als 

efectes de poder-los incloure de manera explícita en les finalitats i objectius de l’AAC 

en una proposta de nous estatuts. El grup també observà la necessitat de promoure 

una participació més alta modificant els sistemes de votació, incloent la possibilitat de 

vot electrònic i transformant les categories d’afiliats a fi i efecte que les decisions de 

l’AAC es prenguessin amb majories més àmplies i consensos més indiscutibles. 

Finalment, la possibilitat de canviar els estatuts podria encarar un canvi de nom de 

l’entitat que permetés resoldre el biaix de gènere masculí de la denominació “arxivers” 

que es considerava que no representava la totalitat del col·lectiu professional que 
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actualment estava afiliat a l’entitat. 

 

Fetes aquestes consideracions inicials per part del grup de renovació d’estatuts, els 

següents passos es van endarrerir atesa la situació de pandèmia global que esclatà el 

mes de març de l’any 2020. La Junta Directiva prioritzà la presa de mesures 

d’adaptació de l’AAC al nou panorama derivat de la pandèmia i ajornà la presa de 

decisions en matèria de renovació d’estatuts fins al 4 de maig de 2020, en què s’acordà 

reprendre les accions previstes. A la següent reunió de Junta, l’1 de juny, es decidí 

portar a acord de l’Assemblea General prevista per l’1 de juliol, un procés de renovació 

d’estatuts que es fonamentés en les principals línies de renovació plantejades al 

paràgraf anterior. S’acordà també, presentar a l’Assemblea de l’1 de juliol un calendari 

d’actuacions a seguir fins a l’aprovació definitiva d’uns nous estatuts en l’Assemblea 

General de l’any següent, prevista per al mes de maig del 2021. 

 

L’Assemblea General Ordinària de l’AAC de l’1 de juliol de 2020 va acordar procedir a 

l’elaboració d’uns nous estatuts, ratificant la proposta de calendari d’execució 

presentada. En concret: 

 

- Juliol 2020: Constitució del grup de treball de redacció de la nova proposta 

d’estatuts. 

 

- Octubre de 2020: Presentar a la Junta Directiva una primera proposta 

d’estatuts reformulats, per part del grup de treball, que es pogués aprovar i 

presentar a informació pública de totes les persones associades. 

 

- Novembre 2020: Elevar a informació pública aquesta proposta i obrir un 

període de presentació de comentaris, esmenes i suggeriments. 

 

- Desembre 2020 – Gener 2021: Revisar i adoptar les esmenes més significatives 

a la proposta d’estatuts reformulats. 

 

- Abril – Maig 2021: Elaborar una proposta final d’estatuts reformulats per a ser 

sotmesos a la votació i aprovació de l’Assemblea General. 

 

Així doncs, seguint el calendari aprovat per l’Assemblea General, el mes de juliol del 

2020 es va constituir el grup de treball per elaborar la proposta de nous estatuts. 

Aquest grup de treball el van composar: 

 

Mercè Aymerich Boltà, vocal de relacions institucionals; Montserrat Clavell Pons, 

secretària; Francesc Giménez Martin, vocal de formació; Marta Munuera Bermejo, 

tresorera; Vicenç Ruiz Gómez, vocal de recerca; Joan Soler Jiménez, president; Dolors 

Visa Oró, vicepresidenta. 

 

Aquest grup de treball va elevar a la reunió de la Junta Directiva del 19 d’octubre de 



 

Rocafort, 242 bis, 1r 
08029 Barcelona 
Tel. i fax 93.419.89.55 
associacio@arxivers.com 
http://www.arxivers.com 

3 de 4 

2020 un primer document perquè s’aprovés posar-lo a informació pública de les 

persones associades. Un cop aprovat, així es feu, tot allargant el període d’informació 

pública i de presentació de comentaris i esmenes previst inicialment, fins a finals de 

desembre de 2020. Durant aquest període, el text presentat va rebre, de part de les 

persones associades, un total de sis documents d’esmenes amb diferents propostes. 

Durant el mes de gener de 2021, aquestes van ser valorades per part de la comissió de 

treball mirant d’encabir-les en la seva majoria. 

 

El mes de febrer de 2021 es disposà d’un document final que es posà a consideració 

final de la Junta Directiva perquè l’aprovés, als efectes de poder ser sotmesa a votació 

de l’Assemblea General. El 15 de febrer de 2021 el document va ser ratificat per la 

Junta Directiva i s’aprovà el calendari definitiu de presentació i votació de la proposta 

de nous Estatuts de l’AAC. 

 
El document aprovat per la Junta Directiva és el que ens complau de presentar-vos ara 

i el que volem sotmetre a votació el proper 22 d’abril de 2021 en una Assemblea 

General Extraordinària, donant compliment a l’article 14.2 dels estatuts vigents que 

l’avalen com l’òrgan màxim per a “aprovar i modificar estatuts”. 

 

A manera de resum els canvis més significatius que s’hi presenten són els següents: 

 

- Un canvi de denominació de l’entitat orientat a resoldre qualsevol discriminació 

en matèria de gènere que pugui suscitar un nom que ha de representar a tots i 

totes les professionals. 

 

- Una ampliació dels objectius i finalitats de l’AAC que, d’una banda, permetin 

seguir potenciant les funcions més fonamentals de l’arxivística i la gestió de 

documents, però que, d’altra banda, s’allarguin a àmbits d’impacte més 

transversal a les organitzacions com ara els de la governança de les dades i la 

informació, la transparència i l’accés a la informació, el retiment de comptes i el 

bon govern, entre d’altres. Igualment, es mantenen intactes els objectius 

centrats en la preservació i la posada en valor del patrimoni documental, 

reforçant l’abast de l’activitat professional en els àmbits culturals, econòmics, 

cívics i socials. Una ampliació d’objectius i finalitats que es fa amb la voluntat 

de fer créixer en persones associades la nostra entitat. 

 

- Una modificació de les categories d’afiliats, eliminant la categoria d’adherit i 

consolidant la categoria numerària com la base principal de les persones 

associades. Consolidem altres categories com la d’afiliat estudiant i reformulem 

la d’afiliat emèrit, així com la de l’afiliat institucional. 

 

- Una modificació de categories que pretén ampliar el dret a vot de les persones 

associades. Així, totes les categories individuals tindran dret a veu i vot, a 

excepció de la institucional que només tindrà veu. D’aquesta manera volem 
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incrementar les possibilitats de participació activa en la presa de decisions que 

són competència de l’Assemblea General. Els sistemes de votació també 

s’amplien a sistemes electrònics que facilitin la participació a distància o una 

resposta més immediata davant de temes sensibles que requereixin ràpida 

resposta. 

 

- Una modificació que pretén consolidar altres canals de finançament, com ara 

els patrocinis o els rendiments de l’activitat formativa, que fins a l’actualitat 

s’estaven realitzant sense empara estatutària. 

 

Esperem, doncs, que aquesta nova proposta sigui del vostre interès i us esperem a tots 

i a totes a l’Assemblea General Extraordinària del proper dia 22 d’abril. 

 

 

 

Joan Soler Jiménez 

President de l’AAC 

 

 

 

 

Barcelona, 5 d’abril de 2021 
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