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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Número: 29 

Data: 1 de juliol de 2020 

Hora d’inici: 18.15 

Hora de finalització: 19.40 

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org) 

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 10 de 

maig de 2019 

La Sra. Montserrat Clavell explica el funcionament de l’assemblea virtual i com es faran 

les votacions. Explica que, tal com es va posar a l’ordre del dia, l’acta de l’assemblea 

general ordinària del dia 10 de maig de 2019 es dona per llegida. Pregunta si hi ha 

alguna pregunta i com que no n’hi ha, procedeix a facilitar l’enllaç de la votació. 

Una vegada fetes les comprovacions pertinents, l’Assemblea aprova l’acta de 

l’Assemblea General Ordinària número 28 per 28 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció 

i 2 vots nuls. 

 

2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2019 

Es presenta la memòria d’activitats de l’any 2019 de l’AAC. 

L’Assemblea aprova la memòria d’activitats de l’any 2019 per 32 vots a favor, cap en 

contra, cap abstenció i 2 vots nuls. Cap dels assistents no hi fa esmenes. 

 

3. Aprovació dels comptes de l’any 2019 i del pressupost de l’any 2020 

La Sra. Marta Munuera, tresorera de l’AAC, presenta els comptes de l’any 2019 i el 

pressupost de l’any 2020. 

El resultat de l’exercici comptable del 2019 és el següent: 

▪ Despeses: 227.429,16 €. 

▪ Ingressos: 231.304,67 €. 
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La Sra. Marta Munuera explica que la previsió del pressupost era de 262.300,00 €, ja 

que el pressupost es dobla els anys de Congrés. L’equilibri entre els ingressos i les 

despeses ha estat positiu i això ha suposat un balanç positiu de 3.875,51 €. 

A continuació, la Sra. Marta Munuera presenta la proposta de pressupost de l’any 2020, 

que queda fixat en 110.500,00 €. 

La Sra. Marta Munuera explica que l’esborrany d’aquest pressupost es va aprovar a la 

Junta el desembre de 2019, però pels efectes de la COVID-19 segurament variarà, ja 

que no es podran celebrar algunes activitats que hi havia programades, com la Jornada 

d’Estudi i de Debat, per exemple. Per tant, hi ha hagut una redistribució de les partides 

però de moment el pressupost es manté, a l’espera de veure com evolucionen els fets 

els propers mesos. 

La Sra. Marta Munuera demana també l’aprovació del manteniment de les quotes per a 

l’any 2020, que ja es va aprovar per la Junta i que cal que l’Assemblea ratifiqui. 

L’Assemblea aprova l’execució del pressupost de l’any 2019, la proposta de pressupost 

per a l’any 2020 i el manteniment de les quotes per a l’any 2020 per 32 vots a favor, cap 

en contra, cap abstenció i 2 vots nuls. Cap dels assistents no hi fa esmenes. 

 

4. Exposició del projecte de renovació d’estatuts  

El Sr. Joan Soler exposa els motius per renovar els estatuts: 

- Des de l’última renovació, el desembre de 2010, hi ha hagut canvis profunds en 

l’orientació i en les necessitats de la professió, i les finalitats que defineixen els 

estatuts cal que siguin ampliades per incloure els nous coneixements i els seus 

professionals. 

- Ampliar la base a nous professionals dedicats a activitats afins a l’arxivística i 

que es puguin sentir interpelats per la nostra associació: àmbits de tranformació 

digital, transparència, protecció de dades, accés a la informació, entre d’altres. 

- Revisar les categories d’afiliació per fer-les més operatives i augmentar així la 

participació en les votacions. 

- Optar a recursos econòmics diferents, com per exemple els patrocinis, que no 

tenen cabuda en els actuals estatuts. 

- Adoptar una solució normalitzada pel que fa al gènere en el nom de l’Associació. 
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A continuació explica quin calendari ha plantejat la Junta: 

- Constitució d’una comissió de treball interna que farà una primera proposta 

(maig-juny 2020) 

- Presentació d’una primera proposta d’estatuts reformulats (octubre 2020) 

- Audiència pública als associats (novembre 2020) 

- Revisió i adopció de les esmenes més significatives al text de la proposta 

(desembre 2020 - gener 2021) 

- Elaboració de la proposta final que se sotmetria a votació i aprovació (maig 2021) 

Tot seguit el Sr. Joan Soler dona pas a un torn de paraules per fer els aclariments que 

es considerin necessaris.  

La Sra. Maria Jesús Llavero Pregunta si s’ha fet alguna prospecció d’altres perfils 

susceptibles de ser nous socis. El Sr. Joan Soler contesta que sí, que es va fer l’any 

anterior per preparar la campanya “Salva un arxiver” de captació de nous socis. 

El Sr. Aniol Maria pregunta si s’aprofitarà per crear un estàndard d’ús del logo. El Sr. 

Joan Soler explica que ja hi ha un manual d’estil d’ús del logo de l’AAC, però que amb 

el canvi de web del 2018 es va perdre i actualment la Sra Erola Simon, vocal de Difusió, 

l’està recuperant. Així mateix, la Sra. Maria Jesús Llavero demana si hi haurà canvi 

d’imatge corporativa. El Sr. Joan Soler explica que la idea de la Junta és mantenir 

l’acrònim de AAC, però que, si canvia el nom, caldrà fer una revisió de tota la imatge 

gràfica. 

 

5. Línies de treball de l’AAC per fer front a la crisi provocada per la 

pandèmia de la COVID-19 

El Sr. Joan Soler explica que portem tres mesos de pandèmia i sembla que anirà per 

llarg. Aquesta pandèmia té efectes globals i el nostre col·lectiu, com és normal, també 

s’ha vist afectat. 

Segons les vocalies de treball i estatus, hi ha hagut poc moviment per part dels associats 

quant a queixes, situacions injustes o problemes laborals pel que fa a aquest tema. 

Segurament aquesta situació té a veure amb què la majoria dels associats tenen una 

vinculació amb l’àmbit de l’administració pública, on l’impacte per les qüestons laborals 

ha estat menor que en el sector privat. 
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A continuació el Sr. Joan Soler fa una relació sumària de l’activitat de l’AAC durant el 

confinament, que ha mirat d’estar el màxim d’activa possible i responent a les 

necessitats que sorgien, i que, entre d’altres, ha elaborat els següents productes: 

- Infografia els arxius en estat d’alerta 

- Consells bàsics per al teletreball 

- Formació específica amb eines de treball office 365 

- Manual bàsic per seguir arxivant i fent gestió documental durant el confinament 

- Elaboració d’un informe laboral: No confinis els teus drets 

- Article sobre les tasques essencials dels arxivers/es 

- Campanya #arxivemlacovid19 (començada el 6 d’abril, però que alguns arxius ja 

havien començat el 14-15 de març): més de 103 arxius de Catalunya s’hi han 

adherit 

Explica que el que no es va fer, tot i la demanda d’alguns arxius, i que va generar debat 

a la Junta, va ser un protocol de desconfinament, a l’espera que sortís el protocol de la 

Generalitat aprovat pel PROCICAT, i que es creia que calia seguir com a canal oficial. 

Tot seguit exposa les línies de treball: 

- Proposta de temari específic d’oposicions (ja aprovat i publicat) 

- Elaboració de fitxes descriptives per cada un dels temes del temari, amb la 

pretensió que siguin fitxes actualitzades periòdicament, que permetin 

l’autoformació i la preparació dels temaris pels diferents processos selectius. 

Aquestes fitxes han estat elaborades per professionals en les diferents matèries. 

Serà un producte només per a associats/des i que estarà disponible el mes de 

juliol de 2020. 

- S’ha signat un acord amb el consultor Carles San José per oferir formació en el 

temari general de les convocatòries d’oposicions, amb un 15% de descompte per 

als associats. 

- Elaboració d’un recurs de reposició a la Resolució PDA/1319/2020, de 8 de juny, 

per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 20 plaes del cos de 

titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arxivística (grup A, subgrup A1) 

(núm de registre de la convocatòria 245). Punts del recurs: 

o Composició del tribunal, en el qual manquen arxivers 

o Mèrits específics i formació arxivística, que hauria de tenir més pes 
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o Equilibrar la puntuació del procés selectiu, sobre tot pel que fa a la 

puntació de l’entrevista 

- S’ha convertit el Pla de formació en virtual perquè tothom es pugui seguir 

formant. 

- Manteniment de preus per al Pla de formació 2021. 

- Realització del XVIII Congrés d’Arxivística i Gestió documental de Catalunya a 

Sant Cugat del Vallès, del 13 al 16 de maig del 2021, amb manteniment dels 

preus. 

- Inici de l’estratègia #Som800 d’incorporació de nous socis, com a campanya 

permanent. 

- Posicionament de l’AAC dins de la nova Federació d’Associacions Professionals 

de l’ICA. L’antiga secció (SPA) es transforma en fòrum, incrementant la seva 

capacitat d’influència, de decisió i de pressupost a l’ICA. L’AAC vol formar part 

del primer comitè executiu d’impuls. La nova FPA farà de contrapunt a la FAN 

(Federació d’Arxius Nacionals). 

- S’exposa el calendari previst, que la Generalitat ha compartit amb l’AAC, per a 

l’aprovació del Pla d’Arxius, que l’AAC considera el Pla de rescat i reimpuls del 

Sistema d’Arxius de Catalunya: 

o Presentació del document públic (juliol-agost 2020) 

o Exposició al portal Participa de la Generalitat per a l’opinió dels 

professionals (setembre 2020) 

o Quatre taules d’experts (octubre 2020) 

o Tràmits d’aprovació del Pla (novembre 2020) 

o Aprovació definitiva (desembre 2020) 

 

6. Torn obert de paraules 

El Sr. Alan Capellades pregunta, en relació a la convocatòria d’oposicions, si l’AAC 

platejarà la revisió del supòsit pràctic, que en d’altres ocasions tenia dues opcions a 

escollir segons l’especialització, una encarada a arxius històrics i l’altra a gestió 

documental. El Sr. Joan Soler respon que es mirarà d’incloure al recurs, ja que ha rebut 

altres peticions similars. 

La Sra. Meritxell Soler, també en relació a la convocatòria d’oposicions, comenta el 

següent: 
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- No està contemplat que hi hagi punts per haver aprovat oposicions anteriors, 

quan en d’altres convocatòries sí que es contemplava. 

- S’ha establert una nota de tall: només es corregiran les 60 millors proves, 

independentment de la nota, dels dos primers exercicis. Creu que hi ha un greuge 

comparatiu amb la gent que fa temps que estan treballant. És una novetat que 

no s’havia fet mai anterioment. 

- Pregunta si els socis tindran accés a veure el recurs que faci l’AAC. 

El Sr. Joan Soler explica que els dos primers punts ja estan contemplats, però que, pel 

que fa a la nota de tall, hi ha una manera d’actuar de funció pública en el darrers anys, 

que també va sortir a les oposocions a l’Ajuntament de Barcelona i que sembla que 

estan adoptant algunes administracions, i que sembla difícil rebatre. Pel que fa al tema 

de veure la proposta de recurs, la Junta prefereix mantenir la discreció, per no perjudicar 

possibles passos posteriors, i es demana confiança en la trajectòria de l’AAC a l’hora de 

presentar recursos. Així s’ha fet amb tots els recursos a processos selectius que ha 

interposat l’AAC anteriorment. 

 

Assistents 

Quantitat: 43 

Numeraris: 37; Adherits: 5; Estudiants: 1. 

 

A les 19.40 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 

acta. 

 

 

 

 

Montserrat Clavell i Pons 

La secretària 

 

 

 

Joan Soler i Jiménez 

El president 
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