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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 03/2021 

 

Data: 22 de març de 2021 

Hora d’inici: 16:35 

Hora de finalització: 18:00 

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 

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 

Jaume Munuera, vocal de Treball 

Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 02/2021.  
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2. Estat dels comptes març 2021 

L’estat dels comptes el dia 19 de març de 2021 és el següent: 

- Despeses executades: 9.228,85 € de 144.900 €. 

- Ingressos rebuts: 68.605,17 € de 144.900 €. 

La Sra. Marta Munuera explica que pel que fa a les despeses, encara no hi ha les 

despeses del Congrés, que seran les més grosses. Pel que fa als ingressos, la majoria 

de quotes ja estan cobrades i hi ha algunes inscripcions al Congrés, tot i que no gaires. 

El Sr. Francesc Giménez diu que ha intentat donar de baixa la subscripció de webex, 

però que és molt complicat; farà un altre intent. 

La Sra. Montserrat Clavell explica que l’aplicació de vot electrònic costarà més del que 

es va dir en un principi, ja que faltava incloure al pressupost la parametrització de 

l’aplicació i l’acompanyament en el disseny de, almenys, la primera votació. La Sra. 

Marta Munuera diu que ja buscarà la partida a la qual pertany i ho tindrà en compte. 

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

La Sra. Pilar Campos explica que el comitè científic ja ha enllestit pràcticament el 

programa. Queda acabar de lligar la clausura. 

La Sra. Dolors Visa explica que es preveu una inauguració i una cloenda 

semipresencials, tot esperant les mesures del procicat: la inauguració institucional a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat i la cloenda als jardins de l’Arxiu 

Nacional. 

S’acorda tenir traducció a la llengua castellana per a totes les ponències del Congrés. 

El Sr. Joan Soler exposa la seva preocupació pels ingressos: hi ha molt poques 

inscripcions i no hi ha gaires patrocinis lligats. Pel que fa a les subvencions, encara 

falta trobar una part per cobrir el que s’havia pressupostat. S’acorda: 

- El Comitè organitzador es posarà en contacte amb la Diputació de Barcelona 

per mirar d’aconseguir una part de subvenció. 

- La Sra. Carla Meinhardt es posarà en contacte amb les empreses que queden i 

mirarà qui van ser els patrocinadors de CNADE i CNIS per si hi ha alguna altra 

empresa que no teníem contemplada al principi. 
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- Pel que fa a les inscripcions, la Sra. Pilar Campos farà una campanya més 

intensiva a les xarxes socials, sobre tot quan hi hagi la web en castellà. 

La Sra. Pilar Campos diu que pel que fa al datathon, encara falta trobar dades per 

poder-lo portar a terme. El plantejament és fer el datathon contra descripcions del 

quadre de classificació: ensenyar la màquina a classificar aquelles descripcions que no 

estiguin classificades, de fons municipals i amb el model de quadre de classificació de 

la Generalitat per a ajuntaments. 

4. Situació de les fitxes d’oposicions i vocalia de Treball 

El Sr. Jaume Munuera explica que pel que fa a les fitxes, ja estan en marxa i creu que 

per a mitjans d’abril ja estaran totes finalitzades. Intentarà que estiguin publicades 

abans del Congrés, però dependrà de si és possible per la part de la web. La Sra. 

Erola Simon contesta que no hi ha cap problema, que una vegada es tinguin les fitxes, 

l’endemà poden estar publicades. 

5. Estat sumari de les vocalies 

Relacions institucionals 

La Sra. Mercè Aymerich explica que la formació dels secretaris/àries tira endavant: 

falta acabar de decidir els formadors, serà passat Setmana Santa, es farà amb els 

seus sistemes informàtics i ells mateixos en gestionaran les inscripcions. 

Secretaria 

Cal convocar l’assemblea per a la votació de nous estatuts, que es farà el dia 22 

d’abril. La Sra. Montserrat Clavell diu que està en contacte amb l’empresa Vocdoni per 

veure quina és la millor manera de realitzar-la. Es demana que hi pugui haver 

interacció amb els assistents, que no sigui només una exposició de la Junta per 

youtube als socis i sòcies. La convocatòria constarà de l’ordre del dia i un informe fet 

pel President on es reti comptes del procés seguit. 

La Sra. Montserrat Clavell anuncia que la Mesa electoral per a les eleccions estarà 

composada (tal com preveuen els estatus) per: Sr. Joan Soler (President), Sra. Dolors 

Visa (Vicepresidenta), Sra. Montserrat Clavell (Secretària) i Sra. Mercè Aymerich 

(vocal de Relacions Institucionals). 
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Comunicació 

La Sra. Pilar Campos explica que creu que cal donar un impuls al youtube de l’AAC, 

descrivint millor (posar bé els descriptors corresponents perquè surtin a les cerques) 

les ponències que ja hi ha penjades. 

6. Precs i preguntes 

El Sr. Joan Soler explica que pel tema de la convocatòria d’oposicions a la Generalitat 

no té cap informació nova des de l’anterior junta. 

El Sr. Francesc Giménez diu que la versió que tenim del Moodle no està actualitzada i 

no hi ha actualitzat el calendari, amb límit a l’any 2020, cosa que suposa una problema 

en les entregues dels treballs dels cursos. Cal veure qui pot fer-ne l’actualització. 

S’acorda que el Sr. Francesc Giménez contactarà amb qui va muntar el moodle al 

servidor per mirar com es pot fer.  

El Sr. Joan Soler explica que la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) ha 

contactat amb l’ESAGED per establir relacions amb associacions europees per obtenir 

algun tipus de benefici per a tots els seus associats. El President tindrà un contacte 

amb la ALA per veure quin tipus de col·laboració es podria establir. 

 

 

 

 

Moviments de socis 

 

Altes: 8 

Baixes: 3 

Canvi de condició: 0 

 

A les 18:00 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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