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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC
Número: 11/2021

Data: 20 de desembre de 2021
Hora d’inici: 16:45
Hora de finalització: 19:55
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
Jordi Vilamala, vocal d’Estratègia patrimonial
Sònia Torreblanca, vocal de Capacitació i perfeccionament professional
Erola Simon, vocal de Continguts digitals
Pilar Campos, vocal de Comunicació
Maria Funés, personal administratiu de l’AAC
S’excusen:
Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional
Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa
Carla Meinhardt, vocal d’Ètica i qualitat professional

Abans de començar la reunió en Francesc Gimenez explica que la substituta d’en Christian
Moreno serà la Sònia Torreblanca, i li dona la benvinguda.
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1. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’acta 10/2021.

2. Estat dels comptes de la tresoreria 2021 i pressupost 2022
L’estat dels comptes el dia 20 de desembre de 2021 és el següent:
- Despeses executades: 107.063,49 € de 144.900 €.
- Ingressos rebuts: 121.033,49 € de 144.900 €.
En Sergi Borrallo explica que, pel que fa a les despeses, el més destacable d’aquest mes ha estat
el pagament al conveni de l’ESAGED, que ha suposat un increment ja que ara s’inclou l’IVA i
enlloc de 5000€ ens costa 6050€. La partida pressupostària de Publicitat i material de difusió es
va dimensionar per si calia refer carnets o material amb el canvi de nom de l’associació, però
finalment no ha estat així, i ha quedat sobredimensionada.
Pel que fa al pressupost 2022 s’acabarà de tancar al gener, perquè fins ara no hi havia tota la
informació necessària. Però s’avancen alguns dels projectes:
-

Hi ha una proposta per revifar la publicació Textos

-

Renovació de la borsa de treball

-

Espai del soci, espai carnet.

-

Formació

3. Revisió de convenis
La Montserrat Clavell explica l’anàlisi fet dels convenis: se n’ha analitzat 43 (no tots es van acabar
signant ni tots eren vigents). La gran majoria s’haurien de donar de baixa, ja sigui perquè la
normativa en què van ser redactats no és vigent com perquè fa anys que no es revisen i caldria
fer-ne una actualització. Falta acabar de resoldre alguns dubtes i a la junta següent es portarà un
llistat de tots els convenis que es donen de baixa perquè es pugui fer el tràmit corresponent i
només quedin vigents els que la Junta consideri.

4. Programa de formació 2022
La Sònia Torreblanca exposa la proposta de cursos per al 2022, que s’aprova:
-

2021/01. Seminari sobre documentació clínica.
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-

2021/02. Novetats del Real Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

-

2021/03. Seminari sobre interoperabilitat semàntica i gestió documental.

-

2021/04. Curs d'introducció al compliance. Noves perspectives professionals (I)

-

2021/05. Arxius d'empresa (I): com abordar la classificació de documents privats.

-

2021/06. Curs d'introducció al Llenguatge Unificat de Modelat (UML - Unified Modeling
Language)

-

2021/07. Curs teòric i pràctic sobre signatura electrònica: normativa, certificats, tipus,
formats i validació de les mateixes.

-

2021/08. Curs de restauració amb el centre restauració de bens mobles. (2a edició)

-

2021/09. Curs d'introducció a la gestió de bases de dades. Noves perspectives
professionals (II)

-

2021/10. Curs de preservació digital (I): la norma UNE-ISO 14721:2015 (model OAIS).

-

2021/11. Seminari sobre gestió del canvi per a la transformació digital en les
organitzacions.

-

2021/12. Soc arxiver, i ara què? Curs per a nous professionals.

-

2021/13. Workshop sobre requeriments arxivístics i de gestió documental en la
contractació de serveis TIC per a l’Administració electrònica.

-

2021/14. Taller: Gestió de processos a través d'ontologies.

-

2021/15. Curs sobre model RiC: introducció al model. (2a edició)

-

2021/16. Laboratori d'experiències 2021/2022

-

2021/17. Pautes i criteris d'avaluació documental: aplicació de la UNE-ISO/TR
21946:2021 IN

-

2021/18. Com elaborar una proposta de digitalització // Com abordar un projecte de
digitalització [de fons patrimonials]
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5. Jornada d’Estudi i Debat 2022
En Francesc Gimenez explica que s’ha reactivat el grup científic de la jornada, que estarà
compost pels següents membres: Jordi Vilamala, Pilar Campos, Julio Quílez, Sònia Torreblanca
i Jordi Serra. A la següent Junta s’explicarà la temàtica.
En Julio Quílez explica que s’ha revisat tots els temes de les últimes jornades per no repetir temes
i proposar nous ponents. Creu que estaria bé fer una retrospectiva de com han funcionat les
jornades d’estudi i de debat al llarg de la història de l’AAC.
S’acorda que el dia de la JEID serà el 25 de maig i que es farà en format semipresencial.

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

IHR. Proposta de signar un conveni al gener.

-

Sindicat de periodistes. Sol·liciten fer un projecte de col·laboració entre arxivers i
periodistes. Al gener presentaran alguna cosa més concreta

-

Consell Nacional d’Arxius. 10 de desembre de 2021. Aspecte a destacar:
o

Pla d’Arxius: Convocatòria de les taules de contrast i posterior consulta ciutadana
previst al mes de gener. Després nova reunió del Consell Nacional per a
l’aprovació del Pla d’Arxius, prevista pel febrer. Es comenta que la proposta
econòmica volta els 49 milions d’euros.

-

Comissió de candidatura Barcelona 2025. 16 de desembre de 2021. Aspecte a destacar:
o

Congrés arxivística ICA – S’ha avançat en alguns temes. Hi ha pressupost
econòmic. Hi ha la idea de fer un comitè territorial (congrés a tot el territori). Es
crearà el comitè organitzador i el comitè científic, en els quals l’AAC hauria d’estar
representada. Serà presencial al CCIB, els dies 28-30 d’octubre, i es preveuen
uns 3000 assistents. Els idiomes del congrés seran: Anglès, català, castellà i
francès. Aquesta informació es recollirà en un document anomenat Memoràndum.

7. Estat de les vocalies
Vicepresidència
L’Almudena Gutiérrez parla sobre la campanya que es diu “Bombes d’impunitat”, relatiu a
sol·licitud al govern italià d’ajuts a la reconstrucció de cases afectades pels bombardejos italians
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de la Guerra Civil. Els impulsors d’aquesta campanya fan servir els arxius per buscar la informació
per fer la reclamació corresponent. Creu que podríem establir alguna col·laboració. La junta
considera que falta alguna proposta concreta per poder prendre alguna decisió. S’acorda tornarne a parlar al gener.
Defensa i estatuts professional
En Francesc Gimenez explica que s’ha publicat l’ampliació de les borses de l’Ajuntament de
Barcelona, entre elles la d’arxivers/es. Per poder filtrar per titulació específica, crearan un àmbit
professional de gestió documental. S’acorda presentar recurs.
En Jaume Munuera explica les següents actuacions:
-

Ajuntament d’Argentona es va suspendre fins que es modifiquessin les bases, d’acord
amb una conversa amb l’AAC.

-

Ajuntament de Pineda de Mar – van estimar parcialment les observacions de l’AAC.

-

Ajuntament de Sabadell – de mobilitat administrativa. Van descartar les observacions de
l’AAC.

8. Precs i preguntes
S’aprova l’adhesió a Interpares de l’AAC com a soci de suport.

9. Moviments de socis

Altes: 2
Baixes: 15
Canvi de condició: 11

Número total de socis: 805, repartits en les següents categories:

Numerària

673

Institucional

84

Estudiant

21

Emèrita

27
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A les 19:55 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
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