
MEMÒRIA DE L'ARXIU DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT
EMPORDÀ (2021)

Al llarg de l’any 2021 s’ha continuat treballant amb la catalogació de les capses en suport
analògic que es custodien a l’Arxiu General del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, així el
volum total de metres lineals catalogats a data 31 de desembre de 2021 és 164,2 metres
lineals,  corresponents a capses transferides fa temps però que encara no havien estat
catalogades. S’han inclòs 6.444 nous registres a la base de dades que sumats els anteriors
registres catalogats sumen un total de 18.019.

La persona que es va contractar  pel  servei  de  catalogació  de  documents  i  expedients
d’unitats  administratives  i  de  l’Arxiu  general  en  suport  paper  ha  finalitzat  la  seva
col·laboració amb el Consell a data 29 d’octubre de 2021. S’ha encarregat de netejar i
esporgar d’elements superflus i innecessaris els expedients, així com de la seva classificació
d’acord amb el Quadre de Classificació i la catalogació de la informació en el Fitxer de
Primers  Tractaments  de  documentació  textual  (PRITRA),  propietat  del  Departament  de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal d’actualitzar el catàleg del fons documental
del Consell i buidar la informació continguda en el fitxer al Cercador de fons i documents
‘Arxius en línia’. 

A  banda  del  personal  d’arxiu  del  Consell  Comarcal,  es  compta  amb  una  persona
contractada durant 6 mesos, dins del Programa de Garantia Juvenil, que ha començat el
dia 29 de setembre de 2021 i  finalitzarà el  28 de març  de 2022. Les tasques que té
encomanades són les  d’escanejar  la documentació de treball  i  de suport informatiu de
Gerència per tal d’alliberar d’espai l’oficina; indexar i substituir, si s’escau, les capses del
fons  documental  en  suport  paper,  així  com revisar  el  contingut  d’aquestes  per  tal  de
comprovar que els documents i expedients que contenen es troben correctament reflectits
al catàleg. La jornada laboral del jove contractat es divideix en mitja al Consell Comarcal
realitzant  les  tasques descrites  i  mitja  a  l’Arxiu  Comarcal  de l’Alt  Empordà digitalitzant
protocols del fons notarial del districte de Figueres.
A data 31 de desembre el jove en pràctiques ha escanejat la documentació de 33 capses
de l’oficina de Gerència i  ha revisat un total de 146 capses en suport paper de l’Arxiu
General.

Preparació  del  requeriment  d’informació  pública  per  a  la  licitació  del  gestor  integral
d’Administració electrònica del Consell Comarcal. 

S’ha finalitzat la redacció del Catàleg de formats estàndard i de la Política de gestió de
documents electrònics, dels quals s’obrirà expedient per a la seva aprovació al llarg del
primer trimestre de 2022.
Preparació i revisió del Calendari d’eliminació i accés de la documentació.

S’ha posat a l’abast de tots els treballadors de la Corporació un nou canal on canalitzar les
consultes,  dubtes  i  incidències  relacionades  amb  l’Administració  electrònica  i  la  gestió
documental,  des  de  l’inici  de  la  tramitació  dels  procediments  administratius  fins  a
l’acabament d’aquests i el pas a l’arxiu. Aquesta canal està administrat pel personal d’arxiu
i  informàtic  del  Consell  Comarcal,  amb la  col·laboració  de  perfils  específics  per  tractar
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dubtes i consultes com el disseny i/o verificació de plantilles, models i fluxos de treball dels
procediments específics de les àrees de Secretaria i Serveis Econòmics. El canal va entrar en
funcionament a data 7 de juny de 2021 i, a l’acabament de l’any, es troba a ple rendiment. 

Paral·lelament a les funcions ordinàries i pròpies de l’Arxiu, la tècnic d’arxiu ha treballat de
forma directa amb les modificacions i modelatge dels fluxos de treball, així com la creació i
assignació de models propis de procediments específics, a petició sobretot de les àrees de
Secretaria i Serveis Econòmics. 
De la mateixa manera, és punt de referència de l’Administració Electrònica del Consell.

Personal

Tipus de personal Nombre Dependència

Tècnics superiors arxivers

Tècnics superiors especialitzats

Tècnics mitjans arxivers ½ Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Tècnics mitjans especialitzats

Administratius/Auxiliars
administratius

Becaris ½

Altres 1

TOTAL 2

Formació

El personal d'arxiu ha assistit els cursos i sessions formatives següents: 

-  «Curs  avançat  sobre  el  model  del  Quadre  de  Classificació  d’Ajuntaments  i  Consells
Comarcals (QdCAC)», organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat, realitzat en
línia els dies 23 i 25 de març de 2021, amb una durada de 5 hores lectives.

-  «Blockchain  i  arxiu»,  organitzat  per  l’Associació  d’Arxivers  –  Gestor  de  Documents  de
Catalunya, realitzat en línia el dia 7 de maig de 2021, amb una durada de 4 hores.

- «Curs de Procediments i suports fotogràfics», organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat, realitzat en línia del 5 al 7 d’octubre de 2021, amb una durada de 6 hores.
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Volum total de documentació custodiada

Volum total d’expedients electrònics al gestor d’expedients ABSIS

Actualment, el gestor d’expedients disposa de 22 procediments específics, d’aquests els més
utilitzats són el de Propostes de despesa de menys de 3.000 euros i els diversos genèrics de
les àrees. Per contra, els menys utilitzats són els genèrics de les unitats administratives de
Consum i d’Esports, el primer perquè el personal treballa amb una eina pròpia i el segon
perquè  el  personal  d’aquesta  unitat  administrativa  és  el  mateix  que  el  de  la  Joventut  i
tramiten amb el procediment d’aquesta última.
No es comptabilitzen els procediments específics dissenyats però que no s’utilitzen. Aquests
són els denominats Convenis de cooperació i Convenis d’ingrés.

El nombre d’expedients electrònics totals tramitats al 2021, alguns encara són híbrids, per a
cadascun dels procediments específics és:
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Any

2011 120
2012 203
2013 273,9
2014 330
2015 330
2016 369,5
2017 371
2018 391,4
2019 395
2020 409
2021 436,8

Metres lineals en data 31 
de desembre

Any Volum d'expedients
2010 7
2011 511
2012 1479
2013 1927
2014 1906
2015 1782
2016 1885
2017 1520
2018 1768
2019 1816
2020 1685
2021 2050



Les 10 sèries documentals que més expedients han generat aquest 2021 han estat:

1r 1411 – Contractacions menors de serveis
2n 1432 – Contractacions menors de subministraments
3r 2883 – Prestacions econòmiques d’urgència social
4r 1484 – Expedients personals
5è 1374 – Convenis interadministratius (abans convenis de col·laboració)
6è 3075 – Gestió del centre de tractament de residus
7è 2498 – Recollida d’escombraries
8è 1458 – Processos selectius de personal (entrada genèrica)
9è 1523 – Reconeixement de triennis 
9è 1627 – Modificacions de crèdit del pressupost general
10è 2065 – Compensacions de deutes

El volum total d’entrades i sortides al Registre general de documents del Consell Comarcal,
tant presencials com telemàtiques, al llarg de l’any ha estat de 20.005 entrades i 13.171
sortides. Del volum total d’entrades, 325 corresponen al registre de factures.

Aplicació de taules d'avaluació de la CNAATD

No s’han aplicat taules d’avaluació.
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Procediment específic Número d'expedients
Accés públic a la documentació 2
Contractació menor 73
Contractació negociat sense publicitat/procediment obert 50
Convenis en general 112
Convocatòria de places 2
Eliminació de documentació
Genèric Consum
Genèric Cultura/Educació 41
Genèric Esports
Genèric Gerència 21
Genèric Informàtica 3
Genèric Intervenció 133
Genèric Joventut 65
Genèric Medi Ambient 270
Genèric Presidència 7
Genèric Promoció Econòmica 38
Genèric Recursos Humans 256
Genèric Secretaria 34
Genèric Serveis Socials 234
Genèric Serveis Tècnis 40
Genèric Turisme 4
Llicències ambientals 28
Propostes de menys de 3000 euros 609
Sol·licitud de subvencions 28



L’últim trimestre de l’any s’ha començat a preparar l’eliminació de documentació que, 
finalment, es portarà a terme durant el primer trimestre de l’any 2022.

Volum total de transferències

S’han realitzat un total de 3 transferències de documentació en suport analògic de les àrees
de Recursos Humans, Serveis Econòmics i  de la unitat  administrativa del Servei  EAIA de
Benestar i Serveis Socials a l’Arxiu general del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb un
volum total de 278 capses transferides. 

Volum total de préstecs

S’han realitzat un total de 4 préstecs interns de documentació custodiada a l’Arxiu del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, a petició de les àrees de Recursos Humans i Secretaria, amb el
resultat de 8 capses prestades.

5

Rec
ur

so
s 

Hum
an

s

Ser
ve

is 
Eco

nò
m

ics

Ben
es

ta
r i

 S
er

ve
is 

Soc
ial

s 
(E

AIA
)

0

60

120

180

40 59

179

6

2

Recursos Humans

Secretaria



Informes i volum del canal del Sistema de gestió documental
Des de l’entrada en funcionament del canal s’han atès un total de 117 incidències, el gruix de
les quals són les categoritzades com a tractament documental i tramitació i fluxos de treball.
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