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Pàgina
1. INTRODUCCIÓ.

L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX) va ser creat l’any 1983 arran
d'un conveni signat entre l'Ajuntament d'Olot i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2009, el seu funcionament es
basa en un model de cogestió en el qual participen la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest
model permet garantir el compliment de les funcions fixades per la llei, tant
en el vessant arxivístic com en la gestió documental, en l’àmbit local i
comarcal. L’ACGAX forma part de la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) i
del Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC).
L'arxiu ocupa un edifici de nova factura, al centre de la ciutat, inaugurat
l’any 2012. L’equipament té una superfície total de 1.735 m2. Disposa de
quatre dipòsits amb capacitat per acollir 11.500 metres lineals de
documentació, a més d’altres d’adequats per als documents audiovisuals i
de gran format. També té una sala de treball, una sala de consulta amb
setze punts de lectura, una sala de reunions i una sala polivalent de 80 m2
pensada per a presentacions de llibres, exposicions i altres activitats
col·lectives.
Actualment l'ACGAX aplega gairebé 3.500 metres lineals de documentació
i compleix la funció d'arxiu comarcal, d’arxiu municipal d'Olot i d’arxiu del
Consell Comarcal de la Garrotxa. Conserva 148 fons i col·leccions, de
diverses procedències. Cal destacar-ne el fons municipal d'Olot (des del
segle XVI), els prop de cinc mil protocols de les diverses notaries del
districte d'Olot (des del segle XIII) i diversos fons institucionals,
d'associacions, patrimonials, eclesiàstics, d'empreses i de particulars de la
comarca. També conserva algunes col·leccions factícies (documents
efímers i cartells) i més de 200.000 fotografies. Disposa d'una biblioteca
especialitzada en història local i d'una hemeroteca amb 650 capçaleres de
la Garrotxa.
L’ACGAX manté una àmplia política de difusió del seus fons i organitza
nombroses activitats al llarg de l’any.
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2. DIAGNOSI DE L’ARXIU.
•

El model de cogestió en què es basa el funcionament de l’ACGAX,
amb tres administracions implicades (amb una important aportació
de l’Ajuntament d’Olot, tant logística com de recursos humans), ha
permès crear un equip humà cohesionat, amb perfils professionals
diferents que permeten atendre les múltiples facetes del tractament
arxivístic de la documentació des d’una concepció integral.

•

La seu de l’Arxiu, de nova planta, reuneix els requisits necessaris
per a la conservació de la documentació i té la capacitat necessària
per absorbir la documentació que pugui ingressar a llarg termini. Les
deficiències que s’han pogut detectar en els tres anys de
funcionament del nou centre s’han pogut resoldre gràcies a la
implicació del serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot. Però la manca
d’equipament de la meitat dels dipòsits pot afectar l’ingrés de nova
documentació, sobretot en un moment en què els ajuntaments de la
comarca han començat a assumir que la cessió en comodat dels
seus fons a l’Arxiu els és una decisió beneficiosa.

•

La documentació que conserva l’ACGAX és important pel que fa a
la quantitat, l’antiguitat, la diversitat i la singularitat d’alguns dels
fons. Aquesta riquesa, però, no és prou coneguda ni està prou
explotada, perquè l’arxiu pateix dèficits en la descripció de la
documentació. En aquest sentit, la manca de personal administratiu
de l’Arxiu obliga molt sovint els tècnics arxivers a fer tasques no
estrictament arxivístiques, en detriment de la descripció.

•

L’ACGAX duu a terme una àmplia i intensa política de difusió i
comunicació, tant en mitjans tradicionals com en les xarxes socials.
El seu coneixement del territori l’ha convertit en una referència pel
que fa al patrimoni cultural de la comarca, i la seva obertura a la
col·lectivitat, en un bon partner a l’hora de dur a terme activitats de
difusió del patrimoni.

Fortaleses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model de cogestió consolidat.
Equip humà cohesionat i amb perfils diversificats i especialitzats que
cobreixen les diferents necessitats de l’arxiu.
Iniciativa, capacitat i metodologia de treball.
Servei als usuaris.
Equipament de referència, en un edifici de nova planta, amb
instal·lacions adequades i capacitat de custodiar documentació a
llarg termini.
Riquesa, diversitat i antiguitat de la documentació que conserva,
amb fons singulars (notarials, musicals, imatges...).
Nombre important de documents digitalitzats, tant textuals com en
imatge.
Plataformes de difusió dels fons.
Política de comunicació i difusió àmplia i diversificada.
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Centre de referència en la investigació i orientació de la recerca a la
comarca.
Incidència i coneixement del territori i dels agents patrimonials de la
comarca.
Incardinació en la vida cultural de la ciutat d’Olot.

Debilitats

• Manca de personal administratiu.
• Manca d’un reglament i/o normativa interna.
• Aproximació al límit de capacitat de ml disponibles dels dipòsits
equipats.
• Risc d’obsolescència del maquinari.
• Fons pendents de tractament.
• Manca de descripció de fons ingressats.
• Manca d’uns sistema de gestió documental de la documentació
interna.

• Fotografies digitalitzades pendents de ser accessibles a Internet.
Oportunitats

• Bona disposició de les administracions locals envers l’Arxiu,
especialment l’Ajuntament d’Olot.

• Fons de diversa tipologia pendents de ser tractats i susceptibles
•
•
•

d’ingressar a l’Arxiu.
Referència en Arxiu i Gestió Documental en les administracions
públiques i els ajuntaments de la comarca.
Potencial d’actuació sobre l’administració electrònica i la seva
gestió.
Expansió de les TIC i les xarxes socials.

Amenaces

• Limitacions pressupostàries.
• Presència de projectes d’administració electrònica alternatius que no
•
•

compleixen els requisits mínims en la matèria (eSet).
Dependència de les limitacions del programari de la XAC a l’hora de
fer la difusió dels fons de l’arxiu, bàsicament els textuals.
Manca de cultura institucional pel que fa a la gestió electrònica de la
documentació.
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3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
ÀMBIT 1. GESTIÓ I TRACTAMENT DE FONS DOCUMENTALS
1. Mantenir les transferències ordinàries de documentació
procedents de les administracions públiques de la Garrotxa.
•
•

•
•

•

Incorporació de les transferències de fons en el Registre d’ingressos.
Aplicació de tractaments primaris als fons: DDD, neteja i organització.
(disposició en unitats d’instal·lació homologades, col·locació en els
dipòsits o en les col·leccions factícies corresponents).
Aplicació del procediment d’avaluació i tria documental als fons.
Establiment de la política de preservació dels fons (aplanament de
pergamins i plànols, tria del material de conservació adequat per als
documents en imatge, decisió sobre la posterior digitalització i
restauració de la documentació).
Manteniment dels instruments de descripció dels fons (quadre de
classificació, inventaris, catàlegs, quadre de fons de l’ACGAX).
Accions
2015
Incorporació de les transferències de fons
en el Registre d’ingressos
Aplicació de tractaments primaris als fons
Aplicació del procediment d’avaluació i tria
documental als fons
Establiment de la política de preservació
dels fons
Manteniment
dels
instruments
de
descripció dels fons

2016

2017

2018

2. Continuar l’ingrés, per donació en comodat, dels fons dels
ajuntaments de la Garrotxa.
•
•

•
•

•

Incorporació dels ingressos de fons en el Registre d’ingressos.
Aplicació de tractaments primaris als fons: DDD, neteja i organització
(disposició en unitats d’instal·lació homologades, col·locació en els
dipòsits o en les col·leccions factícies corresponents).
Aplicació del procediment d’avaluació i tria documental als fons.
Establiment de la política de preservació dels fons (aplanament de
pergamins i plànols, tria del material de conservació per als documents
en imatge, decisió sobre la posterior digitalització i restauració de la
documentació).
Redacció dels instruments de descripció dels fons (quadre de
classificació, inventaris, catàlegs, quadre de fons de l’ACGAX).
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Accions
2015
Incorporació dels ingressos de fons en el
Registre d’ingressos
Aplicació de tractaments primaris dels fons
Aplicació del procediment d’avaluació i tria
documental als fons
Establiment de la política de preservació
dels fons
Manteniment
dels
instruments
de
descripció dels fons

2016

2017

2018

3. Fomentar l’ingrés de la documentació de titularitat privada de la
Garrotxa.
•
•
•

•
•

•

Aplicació de la Política d’adquisicions de l’ACGAX.
Incorporació dels ingressos de fons en el Registre d’ingressos.
Aplicació de tractaments primaris als fons: DDD, neteja i organització
(disposició en unitats d’instal·lació homologades, col·locació en els
dipòsits o en les col·leccions factícies corresponents).
Aplicació d’avaluació i tria de la documentació als fons.
Establiment de la política de preservació dels fons (aplanament de
pergamins i plànols, tria del material de conservació per als documents
en imatge, decisió sobre la posterior digitalització i restauració de la
documentació).
Redacció dels instruments de descripció dels fons (quadre de
classificació, inventaris, catàlegs, quadre de fons de l’ACGAX).
Accions
2015
Aplicació de la Política d’adquisicions de
l’ACGAX
Incorporació dels ingressos de fons en el
Registre d’ingressos
Aplicació de tractaments primaris als fons
Aplicació d’avaluació i tria de la
documentació als fons
Establiment de la política de preservació
dels fons
Redacció dels instruments de descripció
dels fons

2016

2017

2018

4. Vetllar pels fons privats susceptibles de ser adquirits.
•
•
•

•
•

Aplicació de la Política d’adquisicions de l’ACGAX.
Incorporació dels ingressos de fons en el Registre d’ingressos.
Aplicació de tractaments primaris als fons: DDD, neteja i organització
(disposició en unitats d’instal·lació homologades, col·locació en els
dipòsits o en les col·leccions factícies corresponents).
Aplicació d’avaluació i tria de la documentació als fons.
Establiment de la política de preservació dels fons (aplanament de
pergamins i plànols, tria del material de conservació per als documents
en imatge, decisió sobre la posterior digitalització i restauració de la
documentació).

Arxiu Comarcal de la
Garrotxa
•

LÍNIES ESTRATÈGIQUES EN MATÈRIA D’ARXIUS i GESTIÓ
DOCUMENTAL

Redacció dels instruments de descripció dels fons (quadre de
classificació, inventaris, catàlegs, quadre de fons de l’ACGAX).
Accions
2015
Aplicació de la Política d’adquisicions de
l’ACGAX
Incorporació dels ingressos de fons en el
Registre d’ingressos
Aplicació de tractaments primaris als fons
Aplicació d’avaluació i tria de la
documentació als fons
Establiment de la política de preservació
dels fons
Redacció dels instruments de descripció
dels fons

2016

2017

2018

ÀMBIT 2. ACCÉS I DIFUSIÓ DELS FONS DOCUMENTALS
5. Informatitzar les dades per facilitar-ne l’accés.
•
•

Increment de la descripció NODAC dels fons de l’arxiu (nivell de fons)
en el programari GIAC i al Cercador del Servei d’Imatges de l’ACGAX.
Increment de la descripció dels fons de l’arxiu a nivell d’UDC en el
programari GIAC, i d’UDS i UDC al Cercador del Servei d’Imatges de
l’ACGAX.
Accions
2015
Increment de la descripció NODAC dels
fons de l’arxiu (nivell de fons) en el
programari GIAC i al Cercador del Servei
d’Imatges de l’ACGAX
Increment de la descripció dels fons de
l’arxiu a nivell d’UDC en el programari
GIAC, i d’UDS i UDC al Cercador del
Servei d’Imatges de l’ACGAX

2016

2017

2018

6. Publicar les dades per facilitar l’accés per Internet a través
d’Arxius en Línia i el Cercador del Servei d’Imatges de l’ACGAX.
•

•

Increment de la publicació a Arxius en Línia i al Cercador del Servei
d’Imatges de l’ACGAX de la descripció NODAC dels fons de l’arxiu
(nivell de fons).
Increment de la publicació dels fons de l’arxiu a nivell d’UDC a Arxius
en Línia, i d’UDS i UDC al Cercador del Servei d’Imatges de l’ACGAX.
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Accions
2015
Increment de la publicació a Arxius en Línia
i al Cercador del Servei d’Imatges de
l’ACGAX de la descripció NODAC dels fons
de l’arxiu (nivell de fons)
Increment de la publicació dels fons de
l’arxiu a nivell d’UDC a Arxius en Línia, i
d’UDS i UDC al Cercador del Servei
d’Imatges de l’ACGAX

2016

2017

2018

7. Impulsar i millorar els sistemes d’informació per als usuaris i
gestió dels usuaris.
•
•

Implementació del GIAC com a eina de gestió de la consulta i del
préstec de documentació dels usuaris.
Redacció d’un reglament de serveis als usuaris de l’arxiu.
Accions
2015
Implementació del GIAC com a eina de
gestió de la consulta i del préstec de
documentació dels usuaris)
Redacció d’un reglament de serveis als
usuaris de l’arxiu

2016

2017

2018

8. Promoure la difusió dels fons documentals i incentivar la recerca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Vitrina del Mes.
Exposicions a la sala d’actes de l’arxiu.
Exposicions a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot durant les Festes
del Tura.
Exposicions al Museu de la Garrotxa durant la Biennal Olot Fotografia.
Gestió de la Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes.
Publicació de la revista Estudis Històrics de la Garrotxa.
Publicació del butlletí mensual El Cartipàs.
Coedició de monografies amb altres institucions.
Publicació de les edicions de l’arxiu al portal RACO.
Accions
2015
Mostra La Vitrina del Mes
Exposicions a la sala d’actes de l’arxiu
Exposicions a l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot
Exposicions Biennal Olot Fotografia
Gestió de la Beca Ernest Lluch
Publicació de la revista Estudis Històrics de
la Garrotxa
Publicació del butlletí mensual El Cartipàs
Coedició de monografies amb altres
institucions
Publicació de les edicions de l’arxiu al
portal RACO

2016

2017

2018
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9. Promoure la difusió del patrimoni cultural de la Garrotxa.
•
•
•

Exposicions a la sala d’actes de l’arxiu.
Cicle Itineraris Personals.
Col·laboració amb institucions i entitats de la comarca (Centre de
Documentació del PNZVG, Festival MOT, Teatre Principal d’Olot,
Museu Comarcal de la Garrotxa...).
Accions
2015
Exposicions a la sala d’actes de l’arxiu
Cicle Itineraris Personals
Col·laboració amb institucions i entitats de
la comarca

2016

2017

2018

10. Col·laborar amb els mitjans de comunicació de la Garrotxa.
•
•

Publicació d’una pàgina de col·laboració ciutadana per
documentació de fotografies al setmanari La Comarca d’Olot.
Publicació setmanal d’una fotografia al Facebook de Ràdio Olot.
Accions
2015
Publicació d’una pàgina de col·laboració
ciutadana per a la documentació de
fotografies al setmanari La Comarca d’Olot
Publicació setmanal d’una fotografia al
Facebook de Ràdio Olot

2016

2017

a

la

2018

11. Potenciar el portal Web
•
•
•
•
•
•

Increment de la publicació de notícies relacionades amb la gestió dels
fons de l’arxiu (ingressos, nous instruments de descripció).
Publicació dels dossiers didàctics de les activitats pedagògiques de
l’arxiu.
Inclusió de les publicacions de l’arxiu en format PDF.
Inclusió de les publicacions periòdiques de l’arxiu en format PDF
(Estudis Històrics de la Garrotxa i El Cartipàs).
Inclusió d’informació sobre l’oferta d’activitats i exposicions de l’arxiu a
administracions i entitats de la Garrotxa.
Inclusió d’un widget d’accés directe al compte d’Instagram de l’arxiu.
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Accions
2015
Increment de la publicació de notícies
relacionades amb la gestió dels fons de
l’arxiu
Publicació dels dossiers didàctics de les
activitats pedagògiques de l’arxiu
Inclusió de les publicacions de l’arxiu en
format PDF
Inclusió de les publicacions periòdiques de
l’arxiu en format PDF
Inclusió
d’informació
sobre
l’oferta
d’activitats i exposicions de l’arxiu a
administracions i entitats de la Garrotxa
Inclusió d’un widget d’accés directe al
compte d’Instagram de l’arxiu

2016

2017

2018

12. Publicar i desenvolupar la pàgina web del Servei d’Imatges de
l’ACGAX
•

Publicació de la pàgina web del Servei d’Imatges de l’ACGAX.
Accions
Publicació de la pàgina web del Servei
d’Imatges de l’ACGAX

2015

2016

2017

2018

13. Desenvolupar el Cercador d’Imatges de l’ACGAX
•
•

•
•

Implementació del mòdul de botiga en línia.
Implementació del mòdul Cran Sender per a l’ingrés d’imatge fixa
electrònica d’encàrrec o per transferència de les Administracions
Públiques.
Establiment d’un enllaç entre el Cercador i Arxius en Línia.
Implementació del Cercador d’Imatges com a eina integral de gestió de
les imatges de l’arxiu i de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de
la Garrotxa.
Accions
2015
Implementació del mòdul de botiga en línia
Implementació del mòdul Cran Sender per
a l’ingrés d’imatge fixa electrònica
d’encàrrec o per transferència de les
Administracions Públiques
Establiment d’un enllaç entre el Cercador i
Arxius en Línia
Implementació del Cercador d’Imatges com
a eina integral de gestió de les imatges de
l’arxiu i de l’Ajuntament d’Olot i el Consell
Comarcal de la Garrotxa

2016

2017

2018
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14. Potenciar les eines 2.0
•
•
•

Manteniment del compte de Twitter de l’arxiu.
Manteniment del compte d’Instagram de l’arxiu.
Configuració del canal de Youtube de l’arxiu segons els paràmetres del
Departament de Cultura.
Accions
Manteniment del compte de Twitter
l’arxiu
Manteniment del compte d’Instagram
l’arxiu
Configuració del canal de Youtube
l’arxiu segons els paràmetres
Departament de Cultura

2015

2016

2017

2018

2017

2018

de
de
de
del

15. Difondre els fons en plataformes i portals digitals
•
•

Participació en el portal Alabern. Fotografia a Catalunya.
Manteniment de la pàgina de l’arxiu a la Viquipèdia.
Accions
2015
Participació en el portal Alabern. Fotografia
a Catalunya
Manteniment de la pàgina de l’arxiu a la
Viquipèdia

2016

ÀMBIT 3. POLÍTIQUES DE PRESERVACIÓ DIGITAL
16. Establir un pla anual de digitalització dels fons de l’arxiu
•
•
•

Digitalització anual dels llibres d’actes del fons dels ajuntaments de la
Garrotxa ingressats a l’arxiu.
Digitalització anual d’un fons cinematogràfic de l’arxiu a cura del
Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa.
Digitalització anual de fons en imatge fixa de l’arxiu.
Accions
2015
Digitalització anual dels llibres d’actes del
fons dels ajuntaments de la Garrotxa
ingressats a l’arxiu
Digitalització anual d’un fons cinematogràfic
de l’arxiu a cura del Col·lectiu de Cinema
Independent de la Garrotxa
Digitalització anual de fons en imatge fixa
de l’arxiu

2016

2017

2018
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17. Mantenir el protocol de preservació digital dels fons de l’arxiu
•

•

•
•

Càrregues periòdiques dels fitxers resultants de les digitalitzacions
d’imatges fixes de l’arxiu al repositori de l’Ajuntament d’Olot, exclusiu
per al Servei d’Imatges de l’ACGAX.
Càrregues periòdiques dels fitxers resultants de les digitalitzacions
d’imatges en moviment de l’arxiu al repositori de l’Ajuntament d’Olot,
exclusiu per al Servei d’Imatges de l’ACGAX.
Càrregues anuals dels fitxers resultants de les digitalitzacions de
documents textuals i en imatges de l’arxiu al DIDAC.
Establiment d’una política de preservació dels fons digitalitzats
Accions
2015
Càrregues d’imatges fixes al repositori de
l’Ajuntament d’Olot
Càrregues d’imatges en moviment al
repositori de l’Ajuntament d’Olot
Càrregues de documents textuals i en
imatge al DIDAC
Establiment d’una política de preservació
dels fons digitalitzats

2016

2017

2018

ÀMBIT 4. IMPULS DELS SERVEIS DIDÀCTICS DE L’ARXIU ORIENTATS
AL MÓN EDUCATIU I ALTRES COL·LECTIUS
18. Continuar oferint visites guiades a l’arxiu
•
•
•
•
•

Participació en l’oferta de recursos educatius de l’Institut Municipal
d’Educació d’Olot (IME).
Oferta de visita guiada a l’arxiu per a alumnes d’ensenyament
postobligatori.
Oferta de sessió d’orientació sobre el treball de recerca de batxillerat i
les fonts documentals.
Oferta de visita guiada personalitzada a l’arxiu per a grups escolars
diversos (estudiants Escola d’Art d’Olot, cicles formatius, etc.).
Oferta de visita guiada a l’arxiu per a col·lectius diversos.
Accions
2015
Participació en l’oferta de recursos
educatius de l’IME
Oferta de visita guiada a l’arxiu per a
alumnes d’ensenyament postobligatori
Oferta de sessió d’orientació sobre el
treball de recerca de batxillerat i les fonts
documentals
Oferta de visita guiada personalitzada a
l’arxiu per a grups escolars diversos
Oferta de visita guiada a l’arxiu per a
col·lectius diversos

2016

2017

2018
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19. Elaborar materials didàctics i incorporar-los al portal EducacióPatrimoni Cultural
•
•
•
•

Confecció dels dossiers de les activitats didàctiques de l’arxiu.
Incorporació dels dossiers de les activitats didàctiques de l’arxiu al
portal Educació-Patrimoni Cultural.
Oferta de formació sobre recursos en línia dels arxius.
Oferta de formació sobre el tractament d’imatges a entitats i particulars.
Accions
Confecció dels dossiers de les activitats
didàctiques de l’arxiu
Incorporació dels dossiers de les activitats
didàctiques de l’arxiu al portal EducacióPatrimoni Cultural
Oferta de formació sobre recursos en línia
dels arxius
Oferta de formació sobre el tractament
d’imatges a entitats i particulars

2015

2016

2017

2018

ÀMBIT 5. SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
20. Continuar l’ingrés de fons documentals històrics dels ajuntaments
de la Garrotxa
•

Manteniment de la política de captació i ingrés dels fons dels
ajuntaments de la Garrotxa (oferta de serveis, digitalització llibres
d’actes).
Accions
2015
Manteniment de la política de captació i
ingrés dels fons dels ajuntaments de la
Garrotxa

2016

2017

2018

21. Col·laborar amb les administracions locals de la Garrotxa per a la
implantació de la gestió documental
•
•
•
•

Suport en la gestió de la documentació dels ajuntaments de la Garrotxa.
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb l’Ajuntament d’Olot per a la
implantació de l’administració electrònica.
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb el Consell Comarcal de la Garrotxa
per a la implantació de l’administració electrònica.
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa (CASG) per a la implantació de l’administració electrònica.
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Accions
2015
Suport en la gestió de la documentació dels
ajuntaments de la Garrotxa
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb
l’Ajuntament d’Olot per a la implantació de
l’administració electrònica
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa per a la
implantació de l’administració electrònica
Col·laboració tècnica de l’arxiu amb el
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
(CASG) per a la implantació de
l’administració electrònica

2016

2017

2018

22. Oferir als ajuntaments de la Garrotxa l’oferta d’activitats de difusió
de l’Arxiu
•

Oferta d’exposicions produïdes per l’arxiu als ajuntaments de la
Garrotxa.
Accions
Oferta d’exposicions produïdes per l’arxiu
als ajuntaments de la Garrotxa

2015

2016

2017

2018

ÀMBIT 6. POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I GESTIÓ DE
LA QUALITAT
23. Adaptar i aplicar el document de Política d’Adquisicions de l’arxiu
•
•

Adaptació del document de polítiques d’adquisicions i ingressos
desenvolupat per la SGABMiP.
Aplicació del document de Política d’Adquisicions de l’arxiu.
Accions
Adaptació del document de polítiques
d’adquisicions i ingressos desenvolupat per
la SGABMiP
Aplicació del document de Política
d’Adquisicions de l’arxiu

2015

2016

2017

2018

24. Incrementar les dades del Cens d’Arxius de Catalunya a la
Garrotxa
•
•
•

Redacció de les fitxes censals dels fons de l’administració local de la
Garrotxa.
Col·laboració en l’elaboració del cens d’arxius fotogràfics de la
Garrotxa.
Redacció de les fitxes censals de la resta de fons de la Garrotxa.
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Accions
2015
Redacció de les fitxes censals dels fons de
l’administració local de la Garrotxa
Col·laboració en l’elaboració del cens
d’arxius fotogràfics de la Garrotxa
Redacció de les fitxes censals de la resta
de fons de la Garrotxa

2016

2017

2018

25. Col·laborar en el desenvolupament del Registre d’Arxius de
Catalunya
•

Col·laboració en l’elaboració del Registre d’Arxius de la Garrotxa.
Accions
2015
Col·laboració en l’elaboració del Registre
d’Arxius de la Garrotxa

2016

2017

2018

ÀMBIT 7. GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I L’EQUIPAMENT DE
L’ARXIU
26. Mantenir i millorar l’edifici de l’arxiu
•
•
•
•
•

Instal·lació d’una bústia a l’exterior de l’edifici.
Instal·lació d’una cartellera de difusió de les activitats de la sala d’actes
a l’exterior de l’edifici.
Dotació de taules i cadires per a la sala d’actes de l’arxiu.
Instal·lació de vinils de protecció solar als vidres de la façana principal
de l’edifici.
Dotació d’armaris compactes per al dipòsit 3 de l’arxiu.
Accions
2015
Instal·lació d’una bústia a l’exterior de
l’edifici
Instal·lació d’una cartellera de difusió de les
activitats de la sala d’actes a l’exterior de
l’edifici
Dotació de taules i cadires per a la sala
d’actes de l’arxiu
Instal·lació de vinils de protecció solar als
vidres de la façana principal de l’edifici
Dotació d’armaris compactes per al dipòsit
3 de l’arxiu

2016

2017

2018

27. Mantenir i millorar les infraestructures de l’arxiu
•

•

Supervisió del manteniment de les instal·lacions i sistemes de l’edifici
de l’arxiu (SAI, ascensor, control de plagues, seguretat, extintors,
reparacions en general, neteja).
Manteniment de la climatització dels dipòsits de l’arxiu: execució del
projecte de millora del sistema.
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Motorització de la porta d’accés al moll de càrrega.
Accions
2015
Supervisió del manteniment de les
instal·lacions i sistemes de l’edifici de l’arxiu
Manteniment de la climatització dels
dipòsits de l’arxiu: execució del projecte de
millora del sistema
Motorització de la porta d’accés al moll de
càrrega

2016

2017

2018

28. Mantenir i millorar l’equipament tecnològic de l’arxiu
•
•
•
•
•

Reclamació de la millora de la xarxa de telecomunicacions entre l’arxiu i
el Departament de Cultura.
Reclamació de la millora de la xarxa de telecomunicacions entre l’arxiu i
l’Ajuntament d’Olot.
Renovació del hardware obsolet.
Dotació d’una televisió de gran format per a funcions polivalents.
Dotació d’una estació per a la digitalització d’imatges i establiment dels
protocols de digitalització interna i externa.
Accions
2015
Reclamació de la millora de la xarxa de
telecomunicacions entre l’arxiu i el
Departament de Cultura
Reclamació de la millora de la xarxa de
telecomunicacions
entre
l’arxiu
i
l’Ajuntament d’Olot
Renovació del hardware obsolet
Dotació d’una televisió de gran format per a
funcions polivalents
Dotació d’una estació per a la digitalització
d’imatges i establiment dels protocols de
digitalització interna i externa

2016

2017

2018
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4. CONCLUSIONS
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa disposa de les condicions necessàries,
els recursos tècnics i humans i la voluntat de les administracions
implicades en la seva gestió per garantir el compliment de les funcions
fixades per la llei, tant en el vessant arxivístic com en la gestió
documental, en l’àmbit local i comarcal. Òbviament, els ritmes i els
resultats en l’acompliment d’aquest objectiu estan condicionats per les
dotacions pressupostàries i el gran nombre de documents pendents de
tractament. En aquest sentit, i sense abandonar la seva tradició de
divulgació cultural, l’arxiu ha de trobar una equilibri entre aquesta
vocació –que l’ha convertit en un centre viu i inserit en la comunitat
olotina, potser no tant en la resta de la comarca– i les funcions
estrictament arxivístiques, com la descripció i la gestió documental.
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