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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ INNOVACIÓ I 
DRETS HUMANS I L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE 

L'ARXIVÍSTICA I LA GESTIÓ DE DOCUMENTS DE CATALUNYA PER A 
LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 

Barcelona, 3 març de 2022 

COMPAREIXEN 

D'una banda, l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de 
Documents de Catalunya (des d'ara AAC), amb domicili a 08029- Barcelona, 
carrer Rocafort, 242 bis 1r pis, i amb NIF número G-58641952, i en el seu 
nom i representació Francesc Giménez Martin amb DNI           , en virtut 
de president en execució de l'atribució acordada en la seva junta directiva 
de data 31 de maig de 2021. 

D'altra banda, i'ASSOCIACIÓ INNOVACIÓ I DRETS HUMANS (en endavant, 
IDH) amb CIF G66921578 i domicili social Carrer Príncep de Viana, n°9, pis 
2, porta 2, 08001, Barcelona, Barcelona, i en el seu nom i representació D. 
Concepción Catalan Giménez amb DNI          , amb poders suficients per a 
la celebració d'aquest acte en virtut de Presidenta. 

Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs i en l'exercici de les seves 
facultats que per a convenir en el nom de les entitats que representen, 
tenen conferides i 

EXPOSEN 

PRIMER.- Que l'AAC és una entitat que té com a finalitat principal vetllar 
pel bon exercici professional de l'arxivística, la gestió de documents i la 
governança de la informació i de les dades, així com vetllar per la 
representació i la defensa dels interessos generals de la professió. 

SEGON.- Que IDH és una entitat amb caràcter científic, cultural i 
professional que té com a missió la protecció dels Drets Humans i el 
desenvolupament, la utilització i la difusió de la innovació com a impulsora 
de la protecció dels Drets Humans. 

TERCER.- Que IDH i l'AAC consideren essencial l'establiment d'activitats 
conjuntes que permetin realitzar avenços en la qualitat de les dades i el seu 
accés lliure per tal de permetre la investigació i la reparació històrica de fets 
que hagin pogut alterar els principis i la defensa dels drets humans. 








