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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC
Número: 10/2021

Data: 22 de novembre de 2021
Hora d’inici: 16:40
Hora de finalització: 19:25
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
Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional
Jordi Vilamala, vocal d’Estratègia patrimonial
Erola Simon, vocal de Continguts digitals
Pilar Campos, vocal de Difusió
Maria Funés, personal administratiu de l’AAC
S’excusen:
Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional
Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació
Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional
Christian Moreno, vocal de Capacitació i perfeccionament professional
Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa
Carla Meinhardt, vocal d’Ètica i qualitat professional

1. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’acta 09/2021.
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2. Estat dels comptes de la tresoreria 2021 i pressupost 2022
L’estat dels comptes el dia 22 de novembre de 2021 és el següent:
- Despeses executades: 95.764,91 € de 144.900 €.
- Ingressos rebuts: 120.040,15 € de 144.900 €.
En Sergi Borrallo explica que pel que fa a les despeses, les partides que sobrepassen el que
estava pressupostat són les de “Gestoria i assessorament” i “Despeses bancàries”. Per donar
de baixa el compte del BBVA cal anar a l’oficina de Barcelona conjuntament Presidència,
Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria alhora un matí laborable. L’Almudena Gutiérrez explica
que per unificar els dos comptes del Banc Sabadell, s’està gestionant, però cal negociar-ho
directament amb l’oficina.
S’acorda que el mateix matí que es vagi a Barcelona a donar de baixa el compte del BBVA es
demanarà hora al Banc Sabadell per renegociar condicions. Segurament ja serà de cara a
gener.
En Sergi Borrallo també explica que les despeses de la partida de representació han pujat molt
de cop perquè hi ha hagut el CNIS.
La partida de despeses incobrables s’ha incrementat perquè cada any el Banc de Sabadell
donava a l’AAC 1000€ com a col·laboració. Aquesta col·laboració era a canvi del llistat
d’associats, perquè els poguessin fer propaganda. Amb la llei de protecció de dades del 2018
va quedar suspès l’acord. Tot i això la Maria Funés havia fet la factura del 2020 i per això queda
reflectit al llibre de comptes d’aquesta manera.
S’acorda revisar les empreses publicitades a la web i deixar-hi només les empreses associades
en la modalitat publicitària.
S’acorda fer l’edició de la DaDa en paper, com l’any passat, ja que hi ha pressupost disponible
per a fer-ho.
Per aquest any no som a temps de reconvertir el carnet en una app, projecte que es deixa per
al 2022, a la vocalia de Continguts digitals, ja que requereix d’un debat sobre si realment es vol
una app i quines funcionalitats hauria de tenir. Per tant, a finals d’any s’enviaran els carnets
físics als socis que ho varen demanar.
Pel que fa als ingressos, hi ha uns deutes pendents amb dos ajuntaments i una empresa.
S’insistirà de nou per diferents membres de la Junta.
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Pel que fa al pressupost per al 2022, en Francesc Gimenez insisteix a les vocalies perquè
passin al tresorer els projectes previstos per al 2022 i explica que a la propera Junta la vocalia
de Recerca presentarà una proposta per a la JEiD 2022.

3. Reunions institucionals
En Francesc Gimenez explica les reunions mantingudes:
-

Diputació de Barcelona – 27 octubre (virtual). Assistents: Almudena Gutiérrez, Francesc
Giménez, Jordi Roca, Aurèlia Cabot, Núria Aloma, Jordi Vilamala, Mercè Aymerich,
Montserrat Clavell. Temes tractats:
o

Presentació com a Junta i la visió pel que fa al tema de governança i la tasca de
la XAM.

o

L’AAC va traslladar les demandes de fer un conveni per al LAM, però no els va
semblar indispensable.

-

Parlament de Catalunya – 28 d’octubre. Assistents: Almudena Gutiérrez, Francesc
Giménez, Laura Borràs, Blanca Fernández, Mercè Aymerich, Montserrat Clavell. Temes
tractats:
o

Es va reclamar la composició de la GAIP.

o

L’AAC va explicar que hi ha prevista la nova Llei Arxius.

o

Es va traslladar el neguit de l’AAC respecte al Pla d’Arxius.

o

La presidenta es va comprometre a traslladar els temes als departaments i grups
corresponents.

o

Durant la visita a l’Arxiu del Parlament, la Blanca Martínez va explicar que es pot
fer un dret a petició, en el qual es demana als grups polítics que debatin un tema
concret, i que s’hi poden adherir persones físiques i jurídiques. La Junta valora
fer aquest dret a petició per al tema de la GAIP i aconseguir el màxim
d’adhesions possibles, de cara al gener.

-

Diputació de Girona – 5 de novembre: Quim Ayats, Xon Colomer, Almudena Gutiérrez,
Francesc Gimenez. Temes tractats:
o

-

Presentació i visita de les instal·lacions.

Ajuntament de Lleida – 16 de novembre. Assistents: Almudena Gutiérrez, Francesc
Giménez, Montserrat Clavell, Iolanda Corredera, Miquel Pueyo (alcalde), Jordina
Freixanet (primer tinent d’alcalde), Mònica Sesma (es va afegir a la visita al dipòsit
extern). Temes tractats:
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-

o

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

o

Pla d’arxius: expectants amb el document final.

o

Estat de l’Arxiu Municipal pel que fa a personal i instal·lacions.

Diputació de Lleida i Institut d’Estudis Ilerdencs – 16 de novembre. Francesc Gimenez,
Almudena Gutiérrez, Montserrat Clavell, Pilar Martínez (Diputació), Sílvia Farrús (IEI),
Marta Llobera (Arxiu Fotogràfic)

-

o

Visita instal·lacions.

o

Situació dels diferents arxius pel que fa a instal·lacions i personal.

Departament de Cultura – DG Patrimoni – 17 de novembre. Jordi Foz, Elsa Ibar, Enric
Cobo, Lluís Cermeno, Francesc Gimenez, Almudena Gutiérrez, Mercè Aymerich,
Montserrat Clavell.
o

Pla arxius. Hi ha prevista una reunió de plenari del CNA al 10 de desembre, les
taules de contrast al gener i de cara al febrer nova reunió del plenari de la CNA,
en la qual s’aprovaria el Pla. No es va avançar què diu el Pla respecte al model
de governança.

o

Llei arxius. El Pla normatiu no la contempla perquè està previst que es redacti
durant el 2022 i se’n preveu l’aprovació al 2023.

o

Congrés ICA. Han convocat una reunió per desembre en la qual explicaran com
ho tenen organitzat.

Properes reunions previstes:
-

Diputació de Tarragona – pendent 2022

-

Ajuntament de Tarragona – pendent 2022

En Francesc Gimenez explica que el 9 de novembre es va signar el nou conveni amb
l’ESAGED.
També explica que l’Almudena Gutiérrez va anar el dia 11 de novembre a la jornada sobre
arxius benedictins. L’Almudena Gutiérrez posarà en contacte en Jordi Vilamala amb la Irene
Brugués (arxivera del SAF) per poder establir sinergies i projectes conjunts.
En Francesc Gimenez es va reunir per preparar el Seminari d’arxius i esports a Girona, que es
celebrarà el mes de maig, en modalitat mixta (presencial i virtual). L’AAC col·laborarà assumint
el cost d’una ponència.
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En Francesc Gimenez i l’Almudena Gutiérrez es reuniran el dia 2 de desembre amb el sindicat
de periodistes per poder tirar endavant un projecte específic d’arxius i periodisme, pel que fa a
l’accés a la informació.

4. Projectes 2022
En Francesc Gimenez explica que ja n’hem parlat en d’altres punts, però com a resum, el
principals projectes serien:
-

APP per carnet o web responsive?

-

JEID – es podria fer pel Dia Internacional dels Arxius.

-

Renovació de la borsa de treball

5. Programa de formació 2022
En Francesc Gimenez explica que en Christian Moreno ha renunciat a seguir formant part de la
Junta de l’AAC i cal buscar una nova persona que vulgui entomar la vocalia. Per ara no hi ha
pla formatiu per al 2022, esperem trobar una persona aviat que el pugui confeccionar com
abans millor. Demana als membres de la Junta que si tenen alguna idea de curs per al 2022 li
facin arribar a ell directament.

6. Congrés CNIS
En Francesc Gimenez explica que les ponències que va proposar l’AAC han estat acceptades.
El Congrés tindrà un espai d’intercanvi professional entre associacions i l’AAC hi serà present.
Per part de l’AAC hi assistiran: Almudena Gutiérrez, Sergi Borrallo, Francesc Gimenez, Pilar
Campos, Julio Quílez i Mercè Aymerich.

7. Presentació del llibre del Dr. Francesc de Paula Casas
En Francesc Gimenez explica que el Dr. Francesc de Paula Casas ha fet una autoedició d’un
llibre sobre el Pare Marc, entre altres personatges, i l’AAC ha accedit a fer la presentació dins
les instal·lacions de l’AAC, el dia 1 de desembre, com a homenatge a la vinculació del Pare
Marc amb l’Associació.
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8. Estat de les vocalies
Relacions institucionals
La Mercè Aymerich explica la reunió amb la CNAATD. S’està treballant amb un document per
poder eliminar la documentació que arriba pel registre i que es digitalitza. Hi ha discrepàncies
en si cal que hi hagi una TAAD per poder eliminar els documents dels quals s’ha fet còpia
autèntica o no. Mantindrà la Junta al corrent de les actuacions.
Món laboral i Impuls professional
L’Olga Giralt ha començat les reunions amb empreses associades. De moment s’ha reunit amb
Nubilum i Allianz Brothers. Ha recollit la demanda de les empreses d’establir una referència de
preus de licitació i les novetats que hauria de recollir la nova borsa.
Estratègia patrimonial
En Jordi Vilamala diu que s’han reunit amb la Marta Grassot (Fundació Palau de la música),
junt amb l’Erola Simon i l’Elisenda Cristià, per la possibilitat de preparar una jornada periòdica
sobre arxius musicals. Ell creu que potser es solapa una mica amb la jornada d’arxius
audiovisuals i sonors i que potser estaria bé encabir la proposta en un altre tipus de
jornada/projecte. Falta acabar de concretar què es podria fer.
En Jordi Vilamala proposa fer una publicació digital que reculli les principals idees sobre
diferents tipus d’arxius i com tractar els fons: “Tinc una col·lecció de pergamins/arxiu musical i
ara què”, per exemple. Com un manual de supervivència molt concret i operatiu. Farà una
proposta concreta per al 2022.
Comunicació
La Pilar Campos explica les dades de seguiment de les xarxes socials des de juny:
-

Facebook: 1.856 (+15 seguidors)

-

Twitter: 4.752 (+28 seguidors).

-

Linkedin els darrers 30 dies: 113 seguidors. (+7 seguidors)

-

Youtube en els darrers 28 dies: 160 subscriptors (+3 subsc.) i 396 visualitzacions (+84
visualitzacions)
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Defensa i estatuts professional
En Francesc Gimenez explica que s’han presentat dos recursos: a l’Ajuntament de Pineda de
Mar (sortia com a A2 enlloc d’A1) i al de Tordera (els mèrits que sortien no eren correctes).
Publicacions i acció educativa
En Francesc Gimenez explica la proposta de l’Elisenda Cristià per a l’edició impresa de la
DaDa. Hi haurà quatre seccions:
-

Editorials

-

Articles de la setmana

-

ArxiRuta (inclouria un codi Qr amb els resums en vídeo)

-

Conversem d’arxius

-

A l’inci s’afegirà una breu presentació signada pel Consell de Redacció

9. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.

10.

Moviments de socis

Altes: 10
Baixes: 6
Canvi de condició: 3

Número total de socis: 818, repartits en les següents categories:

Numerària

673

Institucional

84

Estudiant

33

Emèrita

28
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A les 19:25 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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