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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 02/2021 

 

Data: 15 de febrer de 2021 

Hora d’inici: 16:35 

Hora de finalització: 19:00 

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 

Jaume Munuera, vocal de Treball 

Pilar Campos, vocal de Comunicació 

Erola Simon, vocal de Difusió 

Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació 

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 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions 

Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 01/2021.  

 

 

mailto:associacio@arxivers.com


 

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

2de 6 

20210215_Acta_02_2021_febrer_v1_web 

2. Estat dels comptes febrer 2021 

L’estat dels comptes el dia 12 de febrer de 2021 és el següent: 

- Despeses executades: 5.308,06 € de 144.900 €. 

- Ingressos rebuts: 58.670,50 € de 144.900 €. 

3. XVIII Congrés d’Arxivística i gestió de documents de Catalunya 

El Sr. Oscar Salcedo, de l’empresa INT-meetings, presenta diverses propostes 

d’imatge gràfica per al Congrés als membres de la Junta. Es donen indicacions per a 

noves propostes. 

S’acorda el subtítol del Congrés: Arxius, Govern de la dada i Confiança social. 

Pel que fa als patrocinis, el paradigma del congrés digital els canvia totalment. 

L’empresa proposa fer dos tipus de participació de les empreses: patrocinador i 

col·laborador. Es proposen diferents opcions perquè les empreses puguin oferir els 

seus serveis als assistents al congrés. S’acabarà de perfilar des dels comitè científic i 

organitzador. 

Es debat la possibilitat de fer una dataton i una inauguració i clausura modernes que 

barregin presencialitat i virtualitat.  

4. Aprovació definitiva de la proposta de nous Estatuts 

S’aprova per unanimitat la proposta de nous estatuts que ha redactat el grup de treball, 

que és la que es portarà a votació de les persones associades en una assemblea 

extraordinària. 

5. Aprovació del calendari electoral 

S’aprova la proposta de calendari electoral aportat per la Secretària. 

6. Estat sumari de les vocalies 

Relacions institucionals 

La Sra. Mercè Aymerich comenta que costa molt contactar amb el Col·legi de 

secretaris per a la formació que tenim pendent. Hi seguirà insistint. 
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Difusió 

La Sra. Erola Simon explica que s’ha preparat el landing per a la campanya de 

captació de socis, adaptat als cursos que estan planificats. 

Treball  

El Sr. Jaume Munuera ja ha encarregat les fitxes que mancaven i preveu que estiguin 

llestes per al mes de març. 

Comunicació 

La Sra. Pilar Campos explica que aquest febrer s’ha impulsat la campanya 

#eldocumentdeldia a la qual s'han adherit 35 arxius diferents.  

La Sra. Erola Simon comenta que creu que falta algun espai on debatre temes 

arxivístics, que funcioni com un fòrum de debat. La Sra. Pilar Campos diu que està 

buscant una fórmula (telegram, reddit, linkedin, etc.) que sigui útil per al debat però que 

alhora facin servir els usuaris. 

7. Precs i preguntes 

El Sr. Joan Soler explica que divendres passat va tenir una nova reunió amb els 

advocats pel tema de les oposicions a la Generalitat. El passat 8 de febrer es va 

acabar el termini que teníem de 6 mesos per interposar el recurs contenciós. Però 

l’advocat va explicar que no és ben bé així. Un cop finalitzat el termini de 6 mesos, 

s’inicia ara un altre període de dos mesos més (fins al 8 d’abril) i, com que a més a 

més l’administració té l’obligació de respondre, aquest termini es pot allargar, sempre i 

quan no tinguem resposta. Per tant, si rebem resposta escrita, tenim dos mesos per 

presentar contenciós. Si no rebem resposta escrita, podem presentar contenciós en 

qualsevol moment. 

Segons l’advocat, dels punts del recurs que vam presentar al juliol: 

- Membres del tribunal. És una proposta dèbil. L’administració pública té la 

llibertat d’organitzar-se com consideri convenient. 

- Pel que fa a la formació, com que no hi ha la professió regulada ni formació a 

nivell de grau específica, totes les al·legacions són dèbils. L’estratègia de la 

mediació hauria de reforçar aquesta part. Sí que es podria al·legar que 
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qualsevol altra formació (idiomes, actic, etc.) té més pes que qualsevol formació 

específica (màsters, postgraus, etc.) 

- Els mèrits per experiència laboral. Aquí sí que hi veu recorregut a demanar que 

l’experiència en el món privat puntuï, així com la docència i les publicacions. 

Perquè no puntuar aquesta part penalitza les persones que no tenen 

experiència en el sector públic i limita l’accés universal a la funció pública. 

Aquesta és la part que es podria reforçar en el recurs contenciós. 

L’advocat creu que és millor evitar el contenciós, per no perjudicar cap dels associats, i 

que en tot cas caldria potenciar la via de la mediació. 

S’acorda continuar de moment amb l’estratègia definida el mes de gener, després 

d’haver pogut parlar amb l’assessorament legal. 

 

El Sr. Joan Soler explica que el Sr. David Bondia, professor de dret internacional i que 

ha col·laborat en diverses ocasions amb l’AAC, es presenta com a Síndic de greuges 

de la ciutat de Barcelona i demana el suport de l’AAC a la seva candidatura. S’aprova 

donar recolzament a la candidatura. 

 

El Sr. Joan Soler explica que la revista Sàpiens ha fet un manifest per al dia 8 de març, 

amb el nom de “No eren bruixes” i demanen que ens hi adherim. Aprovem adherir-nos-

hi. 

 

 

Moviments de socis 

 

Altes: 13 

Baixes: 8 

Canvi de condició: 0 

 

A les 19:00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta. 
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Montserrat Clavell i Pons 

La secretària 

 

 

 

 

 

 

Joan Soler Jiménez 

El president 
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