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Memòria d’activitats  

ARXIU MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D’ARO  

(gener a abril de 2020) 
 

Llegenda de colors 
Negre: tasques i despeses anteriors 

Blau: tasques i despeses realitzades el mes passat 
Vermell: noves tasques a iniciar el mes que comencem 

 
 
Objectius, tasques realitzades i hores esmerçades 
 
Hores  

 110 hores de dedicació prevista cada mes 
o 42 hores de tècnic (Jordi Gaitx) 
o 68 hores d’auxiliar (Marc Camps) 

 142 hores de dedicació prevista cada mes d’hores regulars, degut al confinament i canvis 
en el tipus de tasques que es poden fer teletreballant:  

o 42 hores de tècnic (Jordi Gaitx) 
o 100 hores d’auxiliar (Marc Camps) -17 durant les dues primeres setmanes; 33 

durant les dues últimes. 
o A excepció de mesos irregulars, per raó de festius i vacances: 

 Abril: 
 39 hores de tècnic (Jordi Gaitx) 
 86 hores d’auxiliar (Marc Camps) 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hores comptab JG 69 48,5  36,3 33                 

H. imputades JG 10,2 6,9 0 0         

Hores comptab MC 68 68  100 86                 

Desviació +371 +33,52  -5,83 -64                

 
 
 
1 La desviació s’ha degut a l’acte d’atorgament de fill predilecte a en Xevi. 
2 Ha calgut dedicar un plus d’hores a una activitat de l’Arxiu que el mes de febrer requeria especial atenció: 
els tallers presencials amb alumnes del PFI pel projecte d’Establiments Comercials a Santa Cristina d’Aro. 
3 La desviació a la baixa s’ha degut al fet d’haver hagut de dedicar més hores de les previstes a tasques de 
Coordinació de la Unitat de Serveis Generals, arran de l’estat d’alarma per la Covid-19 encetat aquest 
mes. 
4 Es comença a notar la impossibilitat de dedicar totes les hores necessàries al treball per tenir fills a càrrec 
i altre progenitor amb dedicació laboral. 
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Objectius i tasques 
 
Planificació i coordinació 

 01-12: Reunions amb la regidoria de l’Arxiu 
o 03: Reunió (tema exposició Policia Local)    0:34 
o 03: Comunicació de tasques setmanals a regidora i redefinició arran de l’estat 

d’alarma        0:29 

 
 

o 04: Comunicar a regidora tasques setmanals    0:38 
o 04: Memòria AMSCA mes de març i balanç de tasques i despeses Arxiu 0:51 
o 04: Previsió projectes i tasques AMSCA mes abril   1:38 

 01-12: Reunions de seguiment amb auxiliar d’arxiu 
o 01: Reunions setmanals amb MC     2:44 
o 02: Reunions setmanals amb MC     2:37 
o 03: Reunió setmanal (la primera que fem de forma virtual)  3:14 
o 03: Reunions setmanals amb MC     1:05 
o 04: Reunions setmanals amb MC     13:14 

 01-12: Reunions i coordinació amb altres arxius 
o 04: Respondre enquesta Dir Gral Patrimoni Cultural sobre afectacions pel covid-

19 a arxius        0:12 
 01-02: Definir el calendari anual de difusió junt amb els recursos humans i materials  

o 01: Comunicar activitats anuals i mes de febrer    0:42 
 
Formació 
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 01-12. Formació permanent 
o 04: Llegir Manual bàsic per poder seguir arxivant i fent gestió documental des 

de casa de l'AAC       0:23 
 

 
Transferències 

 01-12: Gestió de les transferències periòdiques d’oficines a arxiu 
o 01: Transferències d'expedients d'oficines a arxiu (MCF)  20:00 
o 02: Transferències d'expedients d'oficines a arxiu (MCF)  20:00 
o 03: Transferències d'expedients d'oficines a arxiu (MCF)  12:00 

 Expedients 2020-0001, 0002 (finalitzats) i 0003 (inacabat) 
o 04: Transferències d'expedients d'oficines a arxiu (MCF)  16:00 

 Expedients 2020-0001, 0002 (finalitzats) i 0004 (inici) 
 Expedients 2020-0004 (part JGM)    0:22  

o 04-10: Organització de la documentació digital que hi ha al servidor 
 
Ingrés de documentació 

 01-12: Gestió mensual dels ingressos de documentació externa a arxiu 
o 01: Recepció llibres IEBE volum anual     0:10 
o 01: Ingrés col cartells i fulletons Xevi il·lusionista   3:46 
o 01: Escaneig fotos i documents donació Xevi (MCF)   1:30 
o 02: Gestions en relació al fons d’en Xevi    0:40 
o 02: Escaneig fotos i documents donació Xevi (MCF)   1:30 
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o 02: Ingrés documents cedits per Lluís Anglada    0:23 
o 03: Ingrés fotos nevada 2010      0:56 
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o 04: Ingrés fotos nevada 2010      0:29 
o 04: Preparar ingrés articles de revistes d'en Xevi il·lusionista per després l’estat 

d’alarma        0:21 
o 04: Plantejament de la campanya #ArxivemlaCovid-19 (arxius catalans) 3:45 

 

 
 

 04-06: Adquisició de documents relacionades amb els projectes i activitats anual, 
especialment llibret Comerços i llibret Arquitectura 

o Adquisició de documents i fotografies de vell 250 € 
 04-11: Recull i projecció de testimonis orals (finalització projecte 2018) 
 05-06: Definir una política d’adquisició de documents 

 
Classificació i descripció de la documentació 

 01: Tasques generals regulars 
o 01: Descripció de títols dels exp de transferència històrics (MCF) 10:30 
o 01: Inventari dels exp d'Altres Assumptes d'Obres i Urbanisme (MCF) 14:00 
o 02: Descripció de títols dels exp de transferència històrics (MCF) 10:30 
o 02: Inventari dels exp d'Altres Assumptes d'Obres i Urbanisme (MCF) 14:00 
o 03: Descripció a nivell de contingut dels expedients B294. Relacions de 

transferència de 2005 a 2016 (MCF)     14:00 
 01-12: Equivalències entre el QdC Generalitat (municipal) i el del Baix Empordà  

o 01: preparar el document d’equivalències     0:28 
 
Conservació de la documentació i gestió de dipòsits d’arxiu 

 01-12: Tasques regulars d’ordenació, emmagatzematge i conservació als dipòsits d’arxiu 
o 02: Existències (exemplars) de publicacions existents   0:43 
o 02: Existències quadres (per a subhasta)    1:32 
o 01: Inventari de quadres de l'Ajuntament (MCF)    1:30 
o 02: Inventari de quadres de l'Ajuntament (MCF)    1:30 
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Accés a la documentació 
 01-06: Gestions generals de foment de l’accessibilitat a la informació i documentació de 

l’arxiu (portal Arxius en Línia i altres que s’escaiguin). 
o 02: Activar la participació de l’Arxiu al portal Arxius en Línia i plantejar la 

participació en d’altres. Sol·licitar aplicació arxius en línia  1:35 
03: Nova gestió en relació amb la sol·licitud de l’aplicació Arxius en Línia 
         0:08 

o 04: Revisió  de les dades de l’AMSCA al Directori d'Arxius de Catalunya 2:00 
 

 
 

o 04: Adhesió al programa "Los Archivos y Documentos son Accesibles" de 
l'International Council of Archives     1:12 
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 01-12: Atendre les sol·licituds d’accés a la informació pública a mesura que es 

produeixen 
o 01: Expedients d'accés setmanals (resposta telemàtica)   5:44 
o 01: Atendre consultes presencials: SPV exp avantprojecte Escola, XFV exp 

recepció Roca de Malvet, JPB rest Sureda, ASG documental vídeo sobre Guerra 
Civil a Romanyà       2:01 

o 01: Creació d'expedients d'accés a la informació (MCF)   0:30 
o 01: Préstec d'expedients a oficines (MCF)    16:00 
o 02: Expedients d'accés setmanals (resposta telemàtica)   3:08 
o 02: Atendre consultes presencials: GBL, La Sirga   1:37 
o 02: Creació d'expedients d'accés a la informació (MCF)   0:30 
o 02: Préstec d'expedients a oficines (MCF)    16:00 
o 03: Préstec d'expedients a oficines (MCF)    10:00 
o 03: Gestió de sol·licituds d'accés a la informació   8:25 

 Capgrossos a Santa Cristina 
 Mas Dalmau de Solius 
 Fotografies i vídeos acte fill predilecte referents al passat 31 de gener 

exp. B127.1 2020-0021 
 Camins de natura i cultura de Gavarres i Ardenya exp. B127.1 2020-0026 
 Orígens policia local exp. B127.1 2020-0025 
 Empresa ACTIVER 
 Evolució històrica de les polítiques d’igualtat al municipi 

 

 
 

o 04: Gestió de sol·licituds d'accés a la informació   2:53 
 Sol·licituds d'accés a la info: 2020-0027 (plagues històriques d'erugues 

del suro) i altres 
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 04: Balanç estadístic d’expedients d’accés a la informació de l’any anterior 
o 04: Actualització d’adreces de contacte i dades d’investigadors/es de la segona 

meitat de l’any 2019       2:00 
 04-12: Seguir les recomanacions del programa “Empoderar les Societats del 

Coneixement” (2020), del International Council of Archives 
 
Actes públics 

 01-02: Acte institucional atorgament títol fill predilecte Xevi (31 GENER)   
o 01: S’ha col·laborat en l’organització d’aquest acte; de fet, s’ha fet quelcom més 

que col·laborar, ja que s’ha coorganitzat, juntament amb el servei de Protocol 
de l’Ajuntament. S’han fet tasques de coordinació, organització, gestió 
d’invitacions, reunions diverses amb regidoria, el propi Xevi, regidors i 
alcaldessa i atendre visites Xevi . L’acte va tenir lloc el 31 de gener i el balanç ha 
estat molt positiu, amb 380 persones de públic.   30:58 

o 02: reunió d’avaluació        (-)  
 

 
 06: Dia Internacional dels Arxius (9 JUNY)   

 
Publicació de notes breus, dades obertes i gestió de les publicacions pròpies 

 01-12: Elaborar notes de difusió breus sobre l’Arxiu, les seves activitats i el seu àmbit 
competencial, amb periodicitat regular, per tal de mantenir una presència regular a web 
i xarxes socials 

o 01: Redacció de notes de difusió     6:31 
o 01: Recull de notes de difusió i publicació a web Arxiu (MCF)  4:00 
o 01: Estrena de nou logotip de l’Arxiu     (-) 
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o 02: Redacció de notes de difusió     7:43 
o 02: Recull de notes de difusió i publicació a web Arxiu (MCF)  4:00 
o 03: Redacció de notes de difusió     10:43 

 

 

 
 

o 03: Recull de notes de difusió publicades a les xarxes -text, imatge i PDF- i 
publicar-ne alguna a web (MCF)     5:00 

o 03: Recull de notes de difusió publicades a les xarxes i lloc web en anys anteriors 
-anys 2017 a 2019- (MCF)      59:00 

o 04: Reordenació notes de difusió 2017     0:18 
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o 04: Redacció de notes de difusió     6:50 
o 04: Recull de notes de difusió publicades a les xarxes -text, imatge i PDF- i 

publicar-ne alguna a web (MCF)     8:30 
o 04: Recull de notes de difusió publicades a les xarxes i lloc web en anys anteriors 

-anys 2011 a 2016- (MCF)      59:30 
 01-06: Coordinació dels continguts del llibret anual de l’Arxiu (sobre Comerços i serveis 

de Santa Cristina d’Aro) i preparació de la publicació, per al 8 de maig 
o 01: tasques de coordinació       0:51 

 Despesa G112.1 - 46 / 2020  Coordinació de quadern anual Arxiu 750€ 
o 02: preparar i fer les 4 classes amb alumnes de PFI (taller d’ús de documentació 

a l’Arxiu per extreure’n info sobre establiments comercials)  22:59 
o 03: Llibret Establiments Comercials (Enigmes històrics): coordinació 4:04  

 

 

  
 

 01-05: Estudi de la viabilitat d’un llibre de les masies del terme de Santa Cristina d’Aro 
o 01: Llibre masies Santa Cristina: veure com ajustar despeses  1:03 
o 02: reunió representats polítics i autor, gestions amb Dipu. de Girona  1:02 

 01-04: Preparar l’edició d’un article sobre el fons del mas Riera a IEBE (ABRIL) 
o 01-03: _ 

 02-03: Difusió de les fitxes NODAC de tots els fons i col de l'Arxiu (3 MARÇ)  
o 02: Preparar la publicació de totes les fitxes de fons i col elaborades fins ara en 

format fitxa NODAC       3:15 
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o 01: Revisió documents d'ingrés per a elaboració de fitxes NODAC 1:05 

 
 

 02-06: Estudi de l’oportunitat de dissenyar una maleta pedagògica sobre els trens del 
Baix Empordà a nivell d’arxius de la comarca 

o 02: debat sobre l’estratègia a seguir en la reunió col·lectiva d’arxius: parlar 
primer amb el Centre de Recursos Pedagògics    (-) 

 02-12: Disseny de materials de difusió anuals 
o 02: pregunta sobre l’estat de la licitació d’aquest servei   (-) 
o 05: Despesa (parcial): Disseny de materials de difusió anuals  1.425 € 

 02-12: Impressió de materials diversos de difusió i del quadern anual 
o 02: pregunta sobre l’estat de la licitació d’aquest servei   (-) 
o 05: Despesa (parcial): Impressió de materials de difusió i llibret anual 950 € 

 03-07: Publicació d’un primer paquet de dades obertes per a penjar en línia.  
o 03: Publicar en format dades obertes el llistat d'alcaldes i alcaldesses de Santa 

Cristina d’Aro. Celebració Dia Mundial Dades Obertes (3 març).  3:00 
 https://www.seu-e.cat/ca/web/santacristinadaro/govern-obert-i-

transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-
institucional/informacio-historica-sobre-el-municipi   
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Projectes de recerca documental 

 02-10: Recerca sobre les entitats i associacions del municipi 
o 02: Recerca Entitats de SCA: reunió amb investigadors per veure si es pot 

encarregar aquest projecte      1:04 
 Recerca sobre les entitats i associacions del municipi  400 € 

 03-05: Recerca sobre els establiments comercials del municipi 
03: Coordinació del procés de recerca     0:40 

 03-09: Altres projectes de recerca  
o 03: Petició pressupostos a investigadors per a projectes recerca entitats i 

franquisme        1:53 
 Recerca sobre el franquisme i les víctimes a SCA 750 € 

o 03: Recerca sobre dates presa possessió alguns alcaldes  0:57 
  
Tasques fora dels objectius previstos 
 
Actes públics 

o 01: Acte Teatre: imprimir fotos per testimonis que van assistir a l’acte 0:31 
o 01: Excursió pel patrimoni de Solius (per l’associació Ermessenda): preparació i 

realització        9:12 
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