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MEMÒRIA DE L'ARXIU DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Referent  a  la  col·locació  de prestatgeries i  reorganització  de l'espai  al  garatge per  crear  una sala
específica  per  a  l'Arxiu,  des  de l'Àrea  de Serveis  Tècnics  del  Consell  Comarcal  s'ha  sol·licitat  un
pressupost  a  l'empresa  EXPO PORXAS,  de  Figueres,  presentat  al  personal  de  l'Arxiu  la  primera
setmana de febrer. Des de l'Arxiu del Consell Comarcal s'ha fet arribar a Gerència per tal que es doni el
vist-i-plau.

El dia 22 de maig del 2015 s'ha localitzat un focus infestat de paràsits diversos en una de les parets del
garatge. Les capses col·locades en aquest indret estan completament menjades, infestades d'aranyes i
d'excrements diversos . S'han substituït les capses i s'han netejat els expedients amb draps i aspirador.

El personal de l'Arxiu s'ha encarregat de fumigar l'espai amb sis aerosols.

Tasques realitzades
La primera setmana del mes de febrer de 2015 s'ha enllestit l'encapsat de la documentació afectada
per la llevantada de l'últim cap de setmana del mes de novembre de 2014.

Revisió  i  actualització  de  l'inventari  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  a  la  base  de  dades.
Actualment la base de dades conté 7600 registres.

Atendre  les  peticions  de  consulta  i  de  préstec  de  documents  de  les  diferents  oficines  i  unitats
administratives del Consell Comarcal.

S'han atès un total de 39 préstecs.

S'han eliminat  un total  de 75 capses.  S'han eliminat  seguint  les taules d'avaluació de la Comissió
Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) manaments d'ingrés i de pagament de l'any
2007 i documentació que no pot ser considerada d'arxiu (documentació de treball, de suport informatiu,
dossiers i manuals, propaganda i bibliografia).

Objectius any 2015
Continuar amb la revisió i actualització de la documentació administrativa generada per les diferents
unitats administratives del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la base de dades.

Treballar  amb  la  formació  i  classificació  de  la  documentació  en  format  electrònica  mitjançant  les
plataformes d'ABSIS i iArxiu.

Habilitació d'un espai com a arxiu intermedi (dins del pressupost per a l'any 2016 s'ha inclòs la partida
destinada a la instal·lació de prestatgeries a l'annex del garatge del Consell Comarcal).

Volum total de documentació custodiada

Metres lineals 31.12.2011: 120 ml.

Metres lineals 31.12.2012: 203 ml.

Metres lineals 31.12.2013: 273,9 ml.

Metres lineals 31.12.2014: 330 ml.

Metres lineals 31.12.2015: 330 ml.
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Volum total de préstecs

Aplicació de taules d'avaluació de la CNAATD
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Annexes
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