MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME PER L’ARXIU
GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DES DEL MES D’OCTUBRE
DEL 2006 FINS AL JULIOL DEL 2007
M.Assumpció Colomer Arcas, Cap de l’Arxiu de la Diputació de Girona
Data 20 de juliol de 2007

Durant l’any 2006 s’ha produït un canvi a nivell de la direcció de l’Arxiu,
l’anterior Arxiver, Sr. Narcís Castells i Calzada va demanar una excedència i
a partir del mes d’octubre ha ocupat la plaça de la direcció de l’Arxiu
General la Sra. M. Assumpció Colomer Arcas en comissió de serveis.
Ha partir d’aquest moment i per encàrrec o amb el vist-i-plau del Sr. Diputat
responsable de l’Arxiu General s’han dut a terme les següents actuacions:

ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA
Actuació núm. 1
Organització, descripció i instal·lació de la documentació de gestió
tributària de la Diputació de Girona
Transferència: 2006/35
Dates extremes: 1932 - 1981
Total 528 unitats d’instal·lació (65 metres lineals aprox.)
STOP: Gestocks Fornells
Personal:
- Direccó:
• Cap de l’Arxiu General
-

Becaris Udg:
• Jordi-Esteve Rubió Corominas
• Xavier Bosch
• Enric Ginabreda

Actuació núm. 2
Descripció i instal·lació de documentació d’Associacions (4 lligalls)(19151937) i altres sèries ordre públic (1 lligall)(1934-1968).
Transferència 2006/37
Dates extremes: 1915 – 1968
Total UINS: 5
Total documents 422

STOP: Arxiu Històric de Girona
Fons:
- Diputació
Personal:
- Direccó:
• Cap de l’Arxiu General
-

Becaris Udg:
• Jordi-Esteve Rubió Corominas
• Xavier Bosch
• Enric Ginabreda

Còpia de l’inventari tramesa a l’ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA

Actuació núm. 3
Descripció de 1750 llibres
Dates extremes: 1717 – 1969
Total llibres i documents: 1750
Transferència 2007/14
STOP: Arxiu Històric de Girona
Fons
- Diputació

Seccions
Administració General
Agricultura
Arquitectura – Construccions civils
Gestió Tributària-Contribucions
Intervenció – Tresoreria
Beneficiència i Assistència social

-

Mancomunitat
Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona

Còpia de l’inventari tramesa a l’ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA
Personal:
- Direcció:
• Cap de l’Arxiu General
-

Becaris Udg:
• Jordi-Esteve Rubió Corominas
• Xavier Bosch
• Enric Ginabreda

Actuació núm. 4
Encapsar i portar a custòdia de documents
hemerogràfiques de la Diputació de Girona

les

col·leccions

Transferència núm.: 11/2007
Dates extremes:1977 - 2005
Total UINS: 763
Total llibres: 986
STOP: Gestocks Fornells
TÍTOLS:
-

Diari de Girona: 293 (1990 – 2006)
El Punt: 294 (1990 – 2006)
Nou Diari: 16 (1993 – 1994)
Presència: 4 (1990 –1993)
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya: 52 (1990 – 1994)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 28 (1979 – 1988)

Personal:
- Direccó:
• Cap de l’Arxiu General
-

Becaris Udg:
• Enric Ginabreda

Actuació núm. 5
PROJECTE ACTUAL
Actes unificades de l’administració local
ACTU@L és una base de dades documental que conté els acords del Ple i de
la Junta de Govern Local dels municipis de les comarques gironines adherits a
aquest projecte.
És una iniciativa de la Diputació de Girona, que recull la dilatada experiència en
aquest camp del seu Arxiu General, i que posa a l’abast dels Ajuntaments i del
públic en general un instrument modern i eficaç de tractament, publicació i
consulta de la informació essencial i primordial de les corporacions locals, en
format de base de dades, consultable per paraules o text lliure, com si es
tractés d’un navegador d’internet (amb l’ajut d’operadors booleans, de
proximitat, etc.) mitjançant la pàgina web de la Diputació de Girona.
La base de dades la conformen un a un tots els acords presos pels Plens i les
Juntes de Govern Local dels diferents municipis, a més pot visualitzar-se en tot
moment el fitxer pdf original de l’acta.

Objectius
• Dotar els Ajuntaments d’una eina de tractament, consulta i recuperació
dels continguts informatius de la documentació essencial municipal.
•

Millorar i ampliar el principi de publicitat dels acords presos en el grau
que la Llei i cada Ajuntament determinin, tot garantint el principi
constitucional
d’accés
a
la
informació.

•

Instrument de recerca d’informació per a estudiosos, investigadors i
ciutadans. També, per a la pròpia administració i els seus responsables
que sovint necessiten la informació i els antecedents necessaris per a
una
millor
presa
de
decisions

•

Crear un Arxiu Electrònic de Seguretat de les còpies dels fitxers originals
de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern Local dels municipis
de les comarques gironines signats electrònicament pel Secretari de la
Corporació, esdevenint còpies autèntiques dels originals de l’acta, per tal
de garantir la preservació i conservació de la documentació bàsica dels
municipis en el cas que pogués arribar a ser destruïda o malmesa per
diverses
causes.

•

Augmentar

•

Avançar cap a la integració de l’administració local en el marc de la
societat de la informació.

l’eficàcia

i

transparència

de

l’administració

pública.

Data inici del projecte: octubre de 2006
Nombre municipis participants a la prova pilot: 4
Cassà de la Selva: 2003 – 2007
Sant Julià de Ramis: 1995 – 2007
Blanes: 2003 – 2007
Salt: 1990 – 2007
Nombre d’acords tractats: 38.650
Personal:

Direcció: Arxivera
Cap administrativa de l’Arxiu
Auxiliar administrativa de l’Arxiu

Adquisició programari: Content Server / textworks d’Inmagic
Aprovació del projecte i del conveni tipus per acord de Junta de Govern de data
21 de novembre de 2006
Establiment dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments que han
conformat la prova pilot: Blanes, Cassà de la Selva, Salt i Sant Julià de Ramis.
Creació i disseny de la marca ACTU@L per l’Oficina de Difusió de la Diputació
de Girona (Sr. Xavier Roqueta)

Disseny i integració d’una pàgina web sobre el projecte on s’explica què és el
projecte ACTUAL, els seus objectius i on es poden consultar els acords
d’aquells ajuntaments que han determinat la publicitat dels acords com a lliure.
Aquesta web serà la plataforma d’informació per a l’establiment de convenis
amb altres ajuntaments que s’hi vulguin adherir, del sistema de transferència i
recepció dels fitxers signats electrònicament i de la consulta de la base de
dades dels acords. Amb la col·laboració del Servei de Sistemes i Tecnologies
de la Informació.

INFORMES REALITZATS SOBRE L’ARXIU
Informes sobre:
•

Fons de la Diputació de Girona que es troben a l’Arxiu Històric de Girona

•

Necessitats d’ESPAI
–
–

•

proposta custòdia documents a Gestocks Fornells
proposta Arxiu Nou

Necessitats de personal.

TRANSFERÈNCIES I INSTAL·LACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Nombre total de transferències any 2006: 36
Nombre total de capses: 1339
= 160 m.l.
Nombre total de transferències any 2007: 21
Nombre total de capses: 1349
= 162 m.l.
Nombre total de transferències a l’Arxiu Històric de Girona: 2
Nombre total de Lligalls: 5
= 0,6 m.l.
Nombre total de llibres: 1750
Nombre de capses transferides a custòdia de documents (Gestocks
Fornells) (2007): 1289
= 154 m.l.
Nombre total d’eliminacions 2006:
Nombre total de capses o m.l. 2006:
Nombre total d’eliminacions 2007:
Nombre total de capses o m.l. 2007:

DESCRIPCIÓ
Manteniment BBDD d’acords del Ple i de la Junta de Govern Local de la
Diputació de Girona
Ple 2006: 235 acords (11 sessions)
Ple 2007: 125 acords ( 5 sessions fins a maig inclós)
Junta de Govern 2006: 637 acords ( 22 sessions)
Junta de Govern 2007: 182 (7 sessions)
Creació i manteniment d’una BBDD de Decrets de Presidència : 1578 resums
de decrets entrats
Trans. Núm. 2007/14:
Trans. Núm. 2006/37:

422 documents descrits BBDD AHG (5 lligalls)
1750 llibres descrits BBDD AHG

La documentació transferida a l’Arxiu ve acompanyada amb una relació de
transferència on es descriuen les UDOCS de cada capsa, i aquesta informació
és traspassada a la BBDDD dels documents de l’Arxiu.
Descripció de documentació de l’Àrea de RRHH
Organització, classificació i descripció de la documentació sobre Plans
Generals (Anys 1970 –1990)
Personal:
Sra. Arxivera, M.Assumpció Colomer
Sra. Maria Josep Morgado
Sra. Imma Pous

CURSOS, SEMINARIS I JORNADES

1. Seminari: Serveis
Documentació

als

usuaris.

Gestió

del

Coneixement

i

la

M. Assumpció Colomer,Arcas , Directora de l’Arxiu General de la Diputació de
Girona i Arxivera Municipal de Salt
Va presentar el sistema de Gestió documental de l’Ajuntament de Salt i el
projecte de buidat dels continguts de les actes dels Plens i de les Juntes de
Govern Local que permet recuperar a través d’una base de dades tots els
acords, precs i preguntes que s’han tractat sobre un determinat tema.
D’altra banda des de la Diputació es projecta el sistema ACTUAL (Actes
Unificades de l’Administració Local) que farà extensiu aquest sistema a tots els
municipis de les comarques gironines que ho sol·licitin.

2. Organització del CURS : Introducció a Inmagic DB/Text Works CS/TextWorks una base de dades documental per a la gestió de la
documentació i informació
Diputació de Girona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques- Acords
per a la Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP).
Casa de Cultura de Girona
Data: 21 i 22 de març de 2007
Professorat a càrrec de l’empresa Doc 6, Sr. Robert Torremarin
Participants: 10 persones (Ajuntaments: Blanes, Cassà de la Selva, Salt, Tossa
de Mar, i Diputació de Girona

3. CURS d’Introducció als Sistemes de Gestió Documental
Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 13, 20 i 27 d’abril
Hi assisteixen la cap administrativa Sra. M. Josep Morgado i l’auxiliar
administrativa Sra. Imma Pous.

4. XIè CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA
Assistència de l’Arxivera a l’onzè Congrés d’Arxivística de Catalunya Innovació
i desenvolupament professional (La Seu d’Urgell 10-12 de maig de 2007.
L’Arxivera com a membre i vocal de publicacions i web de la Junta Directiva
Internacional d’Arxivers sense Fronteres presenta la nova pàgina web
d’aquesta Ong.

5. Taller de disseny i implantació d’un Sistema de Gestió Documental
Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 1,3 i 8 d’octubre de
2007.
Hi assistiran la Cap administrativa Sra. M. Josep Morgado i l’auxiliar
administrativa Sra. Imma Pous.

6. Taller d’aplicació de la NODAC als fons dels Ajuntaments
Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 27 de novembre.
Hi assistiran la Cap administrativa Sra. M. Josep Morgado i l’auxiliar
administrativa Sra. Imma Pous.

