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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC
Número: 07/2021

Data: 12 de juliol de 2021
Hora d’inici: 16:35
Hora de finalització: 19:45
Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

Assistents:
Francesc Gimenez, president
Almudena Gutiérrez, vicepresidenta
Montserrat Clavell, secretària
Sergi Borrallo, tresorer
Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals
Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació
Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional
Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional
Christian Moreno, vocal de Capacitació i perfeccionament professional
Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa
Erola Simon, vocal de Continguts digitals
Pilar Campos, vocal de Difusió
Carla Meinhardt, vocal d’Ètica i qualitat professional
Maria Funés, personal administratiu de l’AAC
S’excusen:
Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional
Jordi Vilamala, vocal d’Estratègia patrimonial

1. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’acta 06/2021.
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2. Estat dels comptes de la tresoreria
L’estat dels comptes el dia 12 de juliol de 2021 és el següent:
- Despeses executades: 33.989,14 € de 144.900 €.
- Ingressos rebuts: 110.710,19 € de 144.900 €.
El Sr. Sergi Borrallo explica que a dia d’avui s’han fet un total de 23% de despeses i de
76% ingressos. Ja està feta la despesa de la publicació de la Lligall i les sol·licituds de
subvencions ja estan presentades, tot i que no cobrades.
La Sra. Maria Funés exposa que hi haurà un desquadrament amb la compensació de
l’IVA, però que no afecta a nivell de Tresoreria perquè l’AAC té prou solvència per
entomar-ho.
S’acorda que a la següent Junta es farà una visió global de l’estat financer de l’AAC
per als nous membres de la Junta.

3. Tancament econòmic del Congrés
El Sr. Francesc Gimenez explica que es va fer una reunió amb l’empresa int-grup per
fer un tancament del Congrés i on es va presentar el document de tancament del
pressupost. El Sr. Sergi Borrallo explica aquest document als membres de la Junta,
que inclou el desglossament del pressupost segons els següents conceptes: ingressos
(inscripcions, patrocinadors, subvencions) i despeses (pàgina web, comunicació,
programa social, secretaria científica i gestió del projecte). El balanç general del
Congrés queda de la següent manera:
-

Ingressos: 43.485,00€

-

Despeses: 39.727,00€

-

Balanç: 3.758,00€

La Sra. Montserrat Clavell exposa el seu descontent amb la gestió que l’empresa va
fer dels certificats, ja que es van haver de repassar diverses vegades perquè contenien
faltes i incorreccions. Alguns membres de la Junta exposen que no han rebut el seu.
Es demanarà a l’empresa que faci una revisió perquè comprovi que tothom ha rebut el
certificat.
La Sra. Montserrat Clavell diu que altres anys l’empresa també havia presentat un
document de resum del congrés, on hi havia dades diverses (assistents, ponents,
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resultats de l’enquesta, a part de les dades econòmiques) i pregunta si aquest any
també s’ha fet. La Sra. Carla Meinhardt diu que aquest document s’ha fet sempre en
les últimes jornades, però que cal reclamar-lo. El Sr. Francesc Gimenez diu que
enguany no els l’han fet arribar i que el reclamarà i el presentarà a la resta de
membres de la Junta.

4. Nou membre de la junta per a Projecció Internacional
El Sr. Francesc Gimenez explica que la nova vocal de projecció internacional serà la
Sra. Ana Pazos Fernández, amb número de sòcia 970, i que treballa a l’Arxiu
Municipal de Barcelona.

5. Congrés ICA
El Sr. Francesc Gimenez exposa que continuen les reunions de preparació del congrés
i que la propera serà el dia 23 de juliol amb l’equip local, compost per les següents
persones: Elsa Ibar, Àngels Bernal, Enric Cobo, Isabel Campos, Joan Boadas,
Joaquim Borràs i Francesc Gimenez.

6. Àgora Govern Obert
El Sr. Francesc Gimenez explica que hi ha hagut dues reunions i demà comencen les
reunions dels grups de treball. Des de l’AAC hi participa:
-

Francesc Gimenez, al grup de Govern obert

-

Pilar Campos, al grup de Govern obert

-

Almudena Gutiérrez, al grup d’Integritat

7. Reunions institucionals
El Sr. Francesc Gimenez explica les darreres reunions que hi ha hagut:
-

Conselleria de Cultura

La reunió va ser amb les següents persones: Natalia Garriga (Consellera de Cultura),
Jordi Foz (Secretari General de Cultura), Elsa Ibar (Directora General del Patrimoni
Cultural), Francesc Gimenez (president AAC), Almudena Gutiérrez (Vicepresidenta
AAC) i Mercè Aymerich (vocal de Relacions Institucionals AAC). Els temes que es van
tractar van ser els següents:
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o

Pla d’arxius: es reprèn al setembre

o

Governança del SAC: s’ha demanat una Direcció General d’Arxius en
un departament transversal.

o

-

Nova llei arxius: s’ha demanat una revisió de la Llei actual.

ESAGED

Els temes que es van tractar van ser els següents:
o

Revisió del conveni. L’aportació de l’AAC es destinarà al premi del millor
treball final de màster (1.750€) i a la formació continuada (3.250€).

o

Es va acordar un descompte per associats a tota la formació
continuada.

o

Relació permanent entre el vocal de Formació de l’AAC, el Sr. Christian
Moreno, i la responsable de formació continuada de l’ESAGED, per tal
de fer formació complementària i coordinada.

o

L’ESAGED celebra l’aniversari de 20 anys el 2022 i demana
col·laboració.

Les properes reunions concertades són les següents:
-

Consorci AOC

-

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

-

Ajuntament de Barcelona

8. Lligall: pla estratègic d’obertura
La Sra. Elisenda Cristià explica que la reunió amb el Sr. Jordi Serra, nou director de la
Lligall, serà dimecres vinent.
La Sra. Elisenda Cristià proposa obrir la revista Lligall a tothom sense haver d’esperar
tot un any, tal i com es fa ara. Enguany s’ha obert el dossier central i ha tingut bona
acceptació. Ja s’havia debatut en Juntes anteriors, i ella creu que és una demanda
dels autors, que quan es publica sigui accessible a tothom. Si la reticència ve per
l’atenció al soci, creu que aquesta atenció ja es fa es pot fer per altres vies (formació,
treball, etc). Tot i així falta la visió del nou director. El consell de redacció farà una
proposta perquè la decisió la prengui la Junta en la següent reunió.
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La Mercè Aymerich demana que s’estudiï la possibilitat de descarregar la Lligall en el
llibre electrònic.
La Sra. Olga Giralt proposa que sigui més fàcil descarregar els pdf que ja hi ha per a
les persones associades a la pàgina web i que s’ofereixi la possibilitat de no rebre la
Lligall en paper, si la persona només el vol en digital. La Sra. Elisenda Cristià ho
traslladarà al Consell de redacció per a la proposta.

9. Adhesió a Fòrum d’entitats per a la Reforma de l’Administració
(FERA)
El Sr. Francesc Gimenez va fer la proposta a l’anterior junta i s’acorda adherir-nos-hi.

10.

Revisió de convenis signats i futurs

El Sr. Francesc Gimenez demana que es faci una revisió de tots els convenis per mirar
quins són vigents. A la pàgina web n’hi ha alguns de penjats, però no sabem si encara
són vigents o si falta penjar-n’hi algun altre.
La Sra. Montserrat Clavell en farà una revisió.

11.

Estat de vocalies

Secretaria
La Sra. Montserrat diu que queda pendent el correu per als adherits que passen a
numeraris. El farà abans de la propera Junta.
Món laboral
La Sra. Olga Giralt pregunta si hi ha alguna metodologia per al recull de dades de la
borsa treball. El Sr. Jaume Munuera diu que la pròpia borsa dona algunes dades però
de cara a la memòria es bo portar un control paral·lel.
La Sra. Olga Giralt té una proposta de renovació total de la borsa de treball, ja que
creu que és un molt bon servei per als socis, però que no acaba de funcionar.
S’acorda destinar una part del pressupost a la reforma total de la borsa de treball. La
Sra. Olga Giralt en farà un document de demandes, que la Sra. Erola Simon passarà a
l’empresa Reactiva per veure com es pot portar a terme i quin pressupost suposaria.
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Recerca
El Sr. Julio Quílez explica que el grup de treball d’intel·ligència artificial (IA) va tenir una
primera reunió, juntament amb la Pilar Campos. Com que la IA és un sector en
expansió, hi ha molts projectes tant a nivell català com europeu. Per tal de posar una
mica d’ordre a tot el que s’està fent, proposa que s’enviï als associats un document de
racionalització i de difusió que expliqui qui és qui en la IA i quins projectes s’estan
duent a terme.
També explica que el grup encara no està tancat i que proposa afegir el vocal de
formació, el Sr. Christian Moreno, i el Sr. Salvador Cabré, arxiver comarcal que està
fent projectes d’IA a nivell català.
El Sr. Julio Quílez explica que els àmbits que s’estan desenvolupant, a nivell europeu i
nacional, dins de la IA són: l’ètica, el processament del llenguatge natural,
l’aprenentatge automàtic, la visió artificial, els sistemes experts, la intel·ligència artificial
distribuïda, la resolució de problemes i les representacions del coneixement i el
raonament.
El Sr. Julio Quílez també explica que s’ha posat en contacte amb AENOR per a la
possibilitat de traduir al català i al castellà la ISO 21127, d’ontologia per a l’intercanvi
d’informació en el patrimoni cultural.
Comunicació
La Sra. Pilar Campos explica les darreres grans accions de la vocalia: arxius lgtbiq+ i
20 anys de la llei arxius (sortirà un nou editorial del Sr. Francesc Gimenez).
La Sra. Pilar Campos explica que hi ha un problema amb la newsletter, ja que hi ha
molts socis que no la reben i no sabem per què, tot i que creu que deu ser un
problema de filtres, i amb tres intents fallits el mailchimp ja deshabilita les adreces,
sense possibilitat de tornar-les a habilitar de manera manual. Proposa fer una landing
page en què la gent es pugui subscriure. També proposa que es pugui fer tant per als
associats com per als qui no ho són. Farà una proposta de millora.
Treball
El Sr. Jaume Munuera explica les dues últimes activitats que ha tingut la vocalia:
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-

Oferta de tècnic d’arxiu al Consell Comarcal de l’Alt Urgell: hi havia les
titulacions tancades a molt poques opcions. Es va estimar el recurs presentat
per l’AAC.

-

Universitat Rovira i Virgili: un associat ha informat que surt una plaça d’arxiver/a
però el tribunal està compost per bibliotecaris i no hi ha cap arxiver/a. El Sr.
Jaume Munuera explica que en aquest cas la legislació només diu que el
tribunal ha de tenir el mateix nivell de titulació que la que s’ofereix, però no la
mateixa titulació. Per tant, es farà una carta de recomanació perquè incloguin
un assessor expert en arxivística a les proves.

La Sra. Erola Simon proposa que es faci una notícia explicant els posicionaments
generals de l’AAC en temes de Treball, perquè tots els associats siguin més
conscients de la feina que fa l’AAC en aquest àmbit.
La Sra. Montserrat Clavell proposa una sèrie d’articles temàtics sobre què fa cada
vocalia, per poder donar a conèixer més a fons la nova junta i les tasques que s’hi fan i
faran.
La Sra. Almudena Gutiérrez diu que ella sempre ha tingut la sensació des de fora que
l’AAC defensa els seus associats en aquest àmbit i que es recorren convocatòries que
no eren correctes.
Continguts digitals
La Sra. Erola Simon exposa les propostes de nou logo. S’acorda no canviar el logo
sinó mantenir el logo i canviar només el nom.

12.

Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes.

Moviments de socis

Altes: 6
Baixes: 3
Canvi de condició: 0
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A les 19:45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

Montserrat Clavell i Pons

Francesc Gimenez Martín

La Secretària

El President
El President
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