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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 09/2021 

 

Data: 18 d’octubre de 2021 

Hora d’inici: 16:45 

Hora de finalització: 19:35 

Lloc: Edifici de la seu de l’AAC (c/ Rocafort, 242 bis, 1r pis) a Barcelona 

 

Assistents: 

Francesc Gimenez, president 

Almudena Gutiérrez, vicepresidenta 

Montserrat Clavell, secretària 

Sergi Borrallo, tresorer 

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals 

Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional 

Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional 

Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional 

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: 

Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació 

Jordi Vilamala, vocal d’Estratègia patrimonial 

Christian Moreno, vocal de Capacitació i perfeccionament professional 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 08/2021. 
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2. Estat dels comptes de la tresoreria 

L’estat dels comptes el dia 18 d’octubre de 2021 és el següent:  

- Despeses executades: 87.874,43 € de 144.900 €.  

- Ingressos rebuts: 117.870,42 € de 144.900 €.  

Pel que fa a les despeses, en Francesc Giménez diu que el que més es desvia del 

pressupostat és la partida destinada a despeses bancàries. Es debat què fer amb aquests 

diners perquè no ens cobrin tantes comissions.  

Es prenen els següents acords: 

- Donar de baixa el compte del BBVA. 

- Unificar els dos comptes del Banc Sabadell. 

- Si sobrepassem el límit al Banc Sabadell perquè ens obliguin a pagar comissió, estudiar 

si val més la pena un fons d’inversió sostenible o traspassar diners a la Caixa. 

Pel que fa als ingressos, hi ha 4 partides de les quals cal fer més despesa perquè s’havia 

pressupostat més del que s’ha gastat, per exemple difusió i publicitat. L’Almudena Gutiérrez i 

en Francesc Giménez pensaran a què es poden destinar aquests diners. 

3. Relacions institucionals 

En Francesc Gimenez explica les reunions mantingudes: 

- Ajuntament de Barcelona (segona part). Assistents: Almudena Gutiérrez, Ana Pazos, 

Quim Borràs, Francesc Giménez. Temes tractats: 

o Congres ICA. No s’avança prou ràpid per part de la Generalitat.  

o Pla d’arxius: expectants amb el document final. 

o Reconciliar dues parts de la professió. 

o Captació d’estudiants per part de l’AAC. 

o Col·laboració en el Congrés d’Història de Barcelona per part de l’AAC, mitjançant 

un conveni. 

o Demanen un conveni marc pel Laboratori d’Arxius Municipals, de renovació 

anual, a efecte pressupostari per l’ajuntament. 

- Ajuntament de Girona. Assistents: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas, Anna Gironella, 

Almudena Gutiérrez i Francesc Giménez. Els assistents van agrair la visita de l’AAC i es 

van tractar els següent temes: 
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o Van coincidir en la necessitat de repescar el sector patrimonial. 

o Congrés ICA: sensació d’endarreriment. 

o Necessitat de captar gent jove, estudiants. 

o Pla d’arxius: expectants pel document final. 

o Renovar el conveni per la participació de l’AAC a les jornades d’imatge i recerca. 

- Diputació de Girona: queda pendent (5 de novembre) 

La Junta no entén l’endarreriment del pla d’arxius. Els responsable polítics no responen. 

S’acorda fer pressió mitjançant xarxes socials. 

Properes reunions previstes: 

- Diputació de Barcelona – 27 d’octubre (virtual) 

- Parlament de Catalunya – 28 d’octubre. Tema GAIP 

- Ajuntament de Lleida – 16 de novembre 

- Diputació de Lleida – 16 de novembre  

- Diputació de Tarragona – pendent 2022 

- Ajuntament de Tarragona – pendent 2022 

 

4. Propers congressos 

En Francesc Gimenez explica que el congrés de l’ICA està molt endarrerit. Al setembre s’havia 

de fer una reunió amb una persona pensada per a la gestió del congrés. Aquesta reunió no s’ha 

fet i encara no s’ha nomenat una persona coordinadora. Tampoc hi ha planificació ni les 

persones que formaran el grup motor. S’acorda enviar un correu directament a la consellera de 

cultura exposant els neguits i la preocupació per la falta d’acció. Si no ens contesten, farem 

públic el nostre malestar. 

En Francesc Gimenez explica que el Congrés de Govern Digital ha acceptat les dues 

presentacions que vam proposar:  

- Ponència evidenciant el canvi de professió que ha comportat un canvi en els nostres 

estatuts. La farà en Francesc Giménez. 

- Metabingo. Taller que faran la Pilar Campos i en Sergi Borrallo. 

Pel que fa al Congrés del CNIS, que es celebrarà a Madrid els dies 25 i 26 de novembre, 

encara no ens han acceptat formalment les dues ponències presentades. 
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5. Borsa de treball: estat del projecte de renovació 

L’Olga Giralt explica que s’ha fet una revisió i s’han donat de baixa els subscrits a la borsa que 

no eren socis. 

També exposa que tenim una oferta econòmica d’una empresa per a la renovació de la borsa i 

el hosting de la web, però la Junta considera que és una mica cara. Es demanarà altres 

opcions. 

Es debat com queda el hosting de la pàgina web quan hi hagi la nova borsa i la relació entre els 

usuaris de la borsa i els usuaris de la web, o si han de ser dues eines independents. 

S’acorda seguir amb el plantejament inicial de fer nova només la borsa, demanant nous 

pressupostos, i fer una definició de qui són els destinataris i quines implicacions té la nova 

borsa en la web que ja tenim. 

6. Transparència AAC 

Convenis publicats 

La Montserrat Clavell diu que s’està revisant tots els convenis signats, però que cal revisar-los, 

mirar si són vigents i si val la pena que siguin vigents. A la següent Junta passarà una relació 

de tots els que hi ha i mirar si cal rescindir-los o revisar-los. 

Estat execució pressupost 

S’acorda publicar a la part pública del web l’estat mensual d’execució del pressupost, a partir 

del gener del 2022. En Sergi Borrallo i l’Erola Simon es coordinaran per fer-ho possible. 

Model maduresa 

La Carla Meinhardt és del parer que abans de traduir-lo al castellà s’hauria de renovar i revisar 

la normativa. Reactivarà el grup impulsor. 

 

7. Estat de les vocalies 

Vicepresidència 

L’Almudena Gutiérrez anirà a l’ESAGED a fer l’entrega del premi que l’AAC dona al millor 

treball de final de màster.  
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També assistirà, el dia 11 de novembre, a la taula rodona de presentació del projecte ACUB, 

Àmbit Cultural de Benedictines, una nova entitat creada per conservar, gestionar i difondre el 

seu patrimoni documental, històric i cultural. 

Projecció internacional 

L’Ana Pazos explica que el pas de secció a fòrum a l’ICA s’aprovarà dimecres vinent en una 

assemblea extraordinària. S’està redactant un manual de funcionament del nou FPA. També 

explica que es busca algú que pugui portar l’activitat del web, cosa que feia la Marta Munuera, i 

si algú de la Junta voldria fer aquesta feina, però de moment no és el cas.  

També explica que l’ICA està revisant el codi ètic que té de l’any 1996 i que pot servir per fer la 

revisió del nostre propi codi ètic. Li passarà a la Carla Meinhardt perquè el tingui com a base. 

En Francesc Gimenez explica que convocarà una reunió de tots els representants catalans en 

organismes internacionals d’arxius (interpares, ica, etc), per impulsar l’estratègia i les sinergies 

a nivell català. 

Recerca 

En Francesc Gimenez explica que en Julio Quílez participarà com a representant de l’AAC al 

comitè CN-50 Documentación de UNE, per tal que pugui liderar la traducció de la norma ISO 

21127. 

Defensa i Estatuts professional 

En Jaume Munuera explica que l’AAC ha fet dos recursos: 

- Comissió de serveis a l’Ajuntament de Sabadell. Les funcions no encaixaven en un 

tècnic superior. L’AAC va presentar recurs. 

- Consell Comarcal de l’Alt Camp: per accedir a les oposicions posaven llicenciatures 

concretes i limitaven l’accés. 

Món laboral i Impuls professional 

L’Olga Giralt contactarà amb totes les empreses associades per explicar-los la borsa i recollir 

demandes.  

Estratègia patrimonial 

L’Erola Simon explica que han fet els primers passos per la jornada d’arxius musicals i tenen 

pendent una reunió poder enfocar el projecte. 
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Continguts digitals 

L’Erola Simon explica que la pàgina del nostre congrés amb els materials (vídeos) ja està feta i 

en farà una notícia per fer-ne difusió.  

Comunicació 

La Pilar Campos explica la campanya de “Preguntem als arxius”, que va tenir èxit entre els 

arxius però no va tenir acollida entre els usuaris. 

La Pilar Campos té una idea per fer vídeopíndoles sobre els arxius al nostre canal de youtube, 

però encara li ha de proposar a la persona escollida. 

Amb la carta que s’envia al desembre a tots els associats, cal recordar-los que actualitzin les 

dades que té l’AAC, perquè hi ha gent que no rep els correus per falta d’actualització. 

8. Precs i preguntes 

Francesc Cases ha demanat de presentar un llibre a la seu de l’AAC, que és diu “Testimoni de 

vida”, en el qual es parla de sis persones que van viure la Guerra Civil, i una d’elles és el Pare 

Marc (Jordi) Taxonera i Comas, anterior director de l’Arxiu del monestir de Montserrat i membre 

de la Junta de l’AAC durant molts anys. S’acorda acceptar-ho. 

L’associació Ihr world demana renovar el conveni que tenia signat amb l’AAC. Estudiarem la 

proposta.  

 

 

 

Moviments de socis 

 

Altes: 1 

Baixes: 9 

Canvi de condició: 2 + 224 socis de categoria Adherida a Numerària 

 

 

 

Número total de socis: 814, repartits en les següents categories: 

 

mailto:associacio@arxivers.com


 
   

 

 

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

7de 7 

20211018_Acta_09_2021_octubre_v1_web 

Numerària  667 

Institucional  84 

Estudiant  36 

Emèrita  27 

 

A les 19:35 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 

mailto:associacio@arxivers.com

