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I. PRESENTACIÓ 

 

Aquest any ha estat clau per a la implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de 

Cassà de la Selva atès que s'han migrat els expedients electrònics, el registre i els acords i 

resolucions des dels servidors de la Diputació de Girona a un entorn propi en el núvol de 

l'empresa AUDIFILM i s'han reconfigurat totes eines de l'AOC: etram, eacat, enotum, etauler 

al gestor d'expedient Genesys. 

Això ha permès que l'Ajuntament de Cassà de la Selva tingui la seva pròpia autonomia pel 

que fa a l'administració electrònica tal i com pertoca a un municipi de més de 10.000 

habitants. Després d'uns anys sota el paraigües de la Diputació de Girona que ha permès 

que  l'Ajuntament de Cassà de la Selva podés fer una correcte gestió del canvi del paper al 

món electrònic. 

Queda pendent la migració des dels servidors de la Diputació els expedients electrònics de 

la Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep atès que la gestió del servei el porta 

l'empresa Sumar que es qui porta a terme la seva pròpia Gestió Documental. També queda 

pendent la integració de les eines de l'AOC: etram, eacat, enotum, etauler al gestor 

expedients Genesys de l'empresa municipal Gestió de Serveis i la integració del gestor 

documental MATRIX que permetrà la correcte gestió i manteniment de la documentació 

electrònica. 

Dins l’àmbit de l’administració electrònica també cal remarcar que l’Arxiu de Cassà de la 

Selva forma part del grup de treball d’Inteligència Artificial aplicada a la tramitació 

d’expedients que ha creat la Diputació de Girona. 

Pel que fa a la difusió dels fons arxivístics aquest any s'ha fet un pas important al cedir la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament l'ús del programari Gestió Integral d'Arxius 

Comarcals (GIAC) que ha permès posar a la consulta pública un important número de fitxes 

de fons i inventaris de l'arxiu municipal on line a través de la pàgina web 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/. 

Un altra pas important ha estat la digitalització de més de dos-cents pergamins que els 

hereus de can Frigola del carrer Avall varen donar a l'Ajuntament després de la venda de la 

finca a l'Ajuntament i d’una visita pastoral de l’any 1320 i d’un capbreu també del segle XIV, 

de vint-i-dos metres de longitud de Cassà de la Selva i que es conserven a l’Arxiu Diocesà 

de Girona. 
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En la vessant cultural cal destacar l’inici d'un nou cicle de conferències de l’arxiu titulat I 

després de la guerra, què? amb un notable èxit de públic i la publicació del llibre Una 

jornada particular. Cassà 1320. 

Per acabar la vessant cultural cal esmentar que l'entitat GREC (Grup de Recerca d'Estudis 

Cassanencs) que havia nascut aixoplugat per l'Arxiu Municipal l'any 2000 s'ha constituït com 

a entitat autònoma. L'arxiu i té un paper d'assessoria i col·labora en l'edició de l'opuscle 

periòdic Descobrim tot i que ha deixat de ser-ne el coordinador. 

A part d’aquests intervencions principals, l’Arxiu ha continuat desenvolupant les seves 

tasques habituals arxivístiques, administratives i culturals. 

Dins la funció administrativa i arxivística ha continuat amb: atenció a les consultes internes i 

externes, gestió dels préstecs a la mateixa institució, manteniment del quadre de 

classificació, suport en gestió documental a les diferents unitats, registre d’ingressos de 

documentació, supervisió i instal·lació de les transferències administratives, conservació, i 

avaluació i eliminació de la documentació. 

La política de Gestió documental abraça tots els departaments de l’Ajuntament i inclou la 

documentació des del moment de la seva creació fins a la seva conservació permanent o 

eliminació (gestió, custòdia, accés, tria, eliminació i difusió) tant sobre suport paper com 

digital.  

En la Memòria de l’AMCS es contemplen tant les tasques pròpiament de gestió documental i 

tractament arxivístic (direcció de projectes, gestió, consulta, tractament de la documentació, 

conservació, assessorament, difusió..) com les tasques de comunicació i de difusió cultural. 
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II MEMÒRIA 2021 

 

1. Intervencions arxivístiques 
      1.1. Tractament de la documentació 

 Revisió dels inventaris de l'arxiu i pujada dels inventaris a Arxius en Línia de la 

Generalitat. Amb aquesta acció es poden consultar on line els següents inventaris 

i fitxes de fons. 

 

 

 

 Inventari de documentació ingressada a l’Arxiu mitjançant donacions l’any 2020 

 Actualització de la catalogació de la biblioteca i l’hemeroteca de l’Arxiu. 

 Instal·lació de les transferències de l’any 2021. 

 Inici del treballs de la revisió del catàleg de pergamins de can Frigola per fer-ne la 

difusió a través de la pàgina web de l'arxiu. 

 Inici de la revisió i ampliació dels inventaris Sindicat Agrícola, Jutjat de Pau i Fons 

Frigola. 

      1.2. Digitalització de documentació 

Digitalizació de més de 200 pergamins que procedien de la finca de can Frigola del 

carrer d'Avall. 
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Digitalització de la visita pastoral del 1320 i del capbreu del segle XIV que es 

conserven a l'Arxiu Diocesà de Girona. 

      1.3. Transferències administratives:  

 

 

 

 

2. Instal·lacions 
      2.1. Sistemes de climatització 

 Control de la temperatura i la humitat del dipòsit per mitjà de dispositius 

electrònics. 

 Equipaments 

Sala de consultes: 1 

Nombre de places: 6 

Dipòsit: 2 

      2.2. Manteniment 

Millora en el túnel de comunicacions que arriba fins al dipòsit d'arxiu per tal d'evitar el 

perill d'inundacions. 

Instal·lació de trampes per a rossegadors i leptismes en el dipòsit d’arxiu a l’edifici de 

serveis annex a can Nadal i en el dipòsit d’arxiu a can Nadal. 

      2.3. Adquisicions 

 Adquisició de material de conservació per a l’arxiu. 

      2.4. Infraestructura 

 Dipòsits: 

 Superfície total construïda: 112.50 m2 

 Dipòsit annex a can Nadal 

      Armaris compactes capacitat total: 1000 ml 

 Dipòsit a can Nadal 

Armaris compactes capacitat total: 138 ml 

 Sala de consulta 

Armari de plànols Capacitat total 40 calaixos 

 

 

Clau                          Data Ml 

Exp. de serveis socials dels anys 2014 a 2016 1,40 
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3. Gestió documental i administració electrònica 

 Resposta al qüestionari de l’Auditoria i fiscalització de l’Administració Electrònica 

a l’Ajuntament de Cassà de la Selva a petició de la Sindicatura de Comptes. 

 Participació en el Grup de Treball d’Inteligència Artificial de la Diputació de Girona 

Reunions per a la recerca de l'Arxiver virtual dins el Grup de Treball impulsat per 

l'oficina de suport a l'administració electrònica de la Diputació de Girona. 

 Creació del registre de funcionaris habilitats. 

 Alta del servei PSCP i Vàlid. 

 Anàlisi del procediment de contractació menor, creació de les plantilles del 

procediment i del circuït de tràmits. 

 Inici de la configuració de la carpeta del ciutadà. 

 Reunions per a la implantació del circuït de factures (8 d’octubre, gestió 

econòmica, tresoreria, comptabilitat, control intern, intervenció i tresoreria)i del 

procediment de contracte menor 

 Manteniment del sistema de gestió de la documentació administrativa i control de 

la seva aplicació en tots els òrgans i departaments. 

 Gestió d’incidències de nivell alt de l’aplicatiu de gestió d’expedients i del mòdul 

d’acords i resolucions i registre. 

 Manteniment dels usuaris de l’aplicatiu de gestió d’expedients, mòdul d’acords i 

resolucions i registre. 

 Realització de la memòria anual. 

 Tramitació d’expedients 

 Obertura de 76 expedients 

12 sol·licituds de certificats digitals 

4 informes sobre canvis de nom 

15 sol·licituds d’informació i documentació 

2 convenis de col·laboració 

13 contractacions menors 

9 donacions 

2 sol·licituds d’alta de serveis d’administració electrònica 

19 altres 
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4. Suport administratiu 

 Sessió de formació circuït de factures 

Dia 8 d'octubre 

Assistents: 6 (serveis econòmics i arxivera) 

 Accions proactives cap als usuaris 

Recomanacions Correu electrònic Dades personals en títols i en continguts 

Informació Correu electrònic canvi del portal d'incidències Audifilm 

Informació Correu electrònic Diferència entre comunicació i notificació 

Informació Correu electrònic Vista temporal d'un expedient des del gestor 

d’expedients 

Recomanacions Correu electrònic Descripció del contingut de l'expedient 

Recomanacions Correu electrònic Model de descripció normalitzat de documents i 

d'expedients 

Informació Correu electrònic Noves adreces del gestor d'expedients 

 

5. Protecció de dades 

 Seguiment dels treballs sobre protecció de dades personals derivats del conveni 

d'assessorament en protecció de dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 Reunió el dia 12 de març a la seu del Consell Comarcal del Gironès 

6. Convenis i contractes 

 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès relatiu al suport 

CCG pel qual el tècnic d’arxiu del Consell Comarcal donarà suport tècnic en 

matèria d'administració electrònica i protecció de dades. 

 Cessió i ús del programari Gestió Integral d'Arxius Comarcals (GIAC) de la 

Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 Contractació menor de serveis  per a la descripció de fons de l'arxiu i adaptació 

d'aquests a la GIAC per a la seva difusió a Arxius en línia de la Generalitat de 

Catalunya 

 Contractació menor per a la digitalització d'un capbreu del segle XIV 

 Contractació per a la catalogació dels pergamins de can Frigola la revisió i 

ampliació dels inventaris del fons: Sindicat Agrícola, Jutjat de Pau i Fons Frigola. 

 Contractació menor de subministraments de material de conservació. 

 Contractació menor de serveis per a la col·laboració en el volum núm. 6 

Toponímia dels veïnats de Cassà. Esclet. 

 Contractació menor de serveis a per a la coordinació i col·laboració en el volum 

núm. 6 Toponímia dels veïnats de Cassà. Esclet. 
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 Contractació menor de serveis de la correcció del llibre Esclet de la col·lecció de 

toponímia de Cassà de la Selva, número 4. 

 Contractació menor de serveis per a la impressió del llibre Una visita del 1320. 

 Contractació  menor de serveis a per a la maquetació del llibre Una visita del 

1320. 

 Contractació menor de serveis per a la correcció del llibre Un viatge del 1320. 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Exhumació de la Tomba del Soldat Desconegut, dins el IV cicle de 

conferències I després de la guerra, què?. 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Cassà. Any zero, dins el IV cicle de conferències I després de la guerra, 

què?. 

 Contractació menor de serveis per a la coordinació del IV cicle de conferències I 

després de la guerra, què?. 

 

7. Patrimoni 

7.1.  Ingressos:  

7.1.1. Donacions de documentació i imatges: 

Rosa Calzada (exp. 2021/2305) quatre postals de diversos indrets de 

França i Mónaco, del senyor Xena, dirigides a les seves cosines.  

 

Antonio Teruel (exp. 2021/2305) un dibuix d’Enric Mestres Roca fet pel seu 

fill Eduard Mestres.    

     

Xavier Albertí (exp. 2021/2305) una partitura composta per Martí Daussà, A 

orillas del Erie.     

 

Carles Miquel (exp. 2021/2305) un full de diari on hi ha publicitat 

d’empreses de Cassà de la      Selva i també d’una postal de la Plaza 

de España, actual Plaça Petita de Cassà de la Selva.  

 

Roser Castanyer (exp. 2021/2305) dos llibres, Antologia poètica i Vocació 

de viure de Maria Castanyer.  

   

Neus Heras (exp. 2021/2305) un certificat a nom de Ceferino Pla Camps, de 

data 23 de juny de 1941. Expedient  
 

Eduard Mestres (exp. 2021/3231) diferent documentació i material relacionat 



 
 

11 
 

amb el món del    suro.  
 

Fina Izquierdo (exp. 2021/3232) un conjunt de documentació del Fons 

personal de      José Izquierdo. 

          

 Josep Ferrer (exp. 2021/3242) programes de mà i altre documentació 

relacionada amb el cinema a Cassà de la Selva.       

 
8. Col·laboració amb altres àrees i amb tercers 

 Proposta de text per a la placa de la reconstrucció de la portalada de l'antic 

hospital de pobres amb destí a l'espai verd del costat de la Residència Geriàtrica. 

 Reunió dimarts 11 de maig passaport Edunauta amb Cultura, ensenyament, Sala 

Galà, promoció econòmica, esports. 

 Col·laboració en la visita teatralitzada ruta del suro, organitzada per l’àrea de 

Promoció Econòmica. 

 Reunions de tècniques i tècnics de l’Ajuntament de manera mensual. 

 

 

9. Difusió i dinamització cultural i històrica 

      
  9.1. Pàgina web 
 
 

 
 
 

 Incorporacions 
Publicació digital: Cicle de conferències de l'arxiu, 3 Cassanencs arreu del món 

 Notícies: 
La proclamació de la II República 
Presentació del Descobrim 18 dedicat a la Ràdio 

https://cassaarxiu.cat/198-la-proclamaci%C3%B3-de-la-ii-rep%C3%BAblica
https://cassaarxiu.cat/206-presentaci%C3%B3-del-descobrim-18-dedicat-a-la-r%C3%A0dio
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Dos actes de l'arxiu durant la Fira de Santa Tecla 
Aminda Valls: una cassanenca il·lustre de les Olimpíades del 1936 
L'Arxiu és present a la Fira del tap 
L'Arxiu de Cassà és present a la Setmana Internacional d'Arxius 
Aquest dissabte, 13 de novembre, conferència sobre l'exhumació de la tomba del 
soldat desconegut 
El dissabte 11 de desembre, conferència Cassà de la Selva, any zero 
Presentació d’un llibre sobre el passat medieval de Cassà i d’una exposició 
d’elements patrimonials 

Digitalització del catàleg de pergamins de can Frigola 
       

9.2. Facebook 

 Gestió de la pàgina de facebook (https://www.facebook.com/arxiucassa) creada 

el mes de setembre del 2014. 

 400 seguidors a gener del març de 2022 

 

 

9.3  Publicacions 

9.3.1. Cassà de la Selva Desaparegut 

Presentació del llibre Cassà de la Seva desaparegut que tot i que es va posar 

a la venda l’any 2020 no s'havia pogut fer la presentació amb motiu de la 

Covid. 

Dia: divendres 17 de setembre 

Hora: 18 hores 

El format de la presentació va ser un itinerari guiat per espais desapareguts 

de Cassà. 

9.3.2 Cassanencs arreu del món 

Presentació del llibre digital del tercer cicle de conferències Cassanencs arreu 

del món 

https://cassaarxiu.cat/205-dos-actes-de-l-arxiu-durant-l-acte-de-santa-tecla
https://cassaarxiu.cat/203-aminda-valls-una-cassanenca-il%C2%B7lustre-de-les-olimp%C3%ADades-del-1936
https://cassaarxiu.cat/202-l-arxiu-%C3%A9s-present-a-la-fira-del-tap-2
https://cassaarxiu.cat/200-l-arxiu-de-cass%C3%A0-%C3%A9s-present-a-la-setmana-internacional-d-arxius
https://cassaarxiu.cat/207-confer%C3%A8ncia-confer%C3%A8ncia-sobre-l-exhumaci%C3%B3-de-la-tomba-del-soldat-desconegut-dins-el-iv-cicle-de-confer%C3%A8ncies-de-l-arxiu-municipal-i-despr%C3%A9s-de-la-guerra,-qu%C3%A8
https://cassaarxiu.cat/207-confer%C3%A8ncia-confer%C3%A8ncia-sobre-l-exhumaci%C3%B3-de-la-tomba-del-soldat-desconegut-dins-el-iv-cicle-de-confer%C3%A8ncies-de-l-arxiu-municipal-i-despr%C3%A9s-de-la-guerra,-qu%C3%A8
https://cassaarxiu.cat/208-el-dissabte-11-de-desembre,-confer%C3%A8ncia-cass%C3%A0-de-la-selva,-any-zero
https://cassaarxiu.cat/210-digitalitzaci%C3%B3-del-cat%C3%A0leg-de-pergamins-de-can-frigola
https://www.facebook.com/arxiucassa
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Dins a l'acte de cloenda del cicle de conferències 

Dia: dissabte, 18 de setembre de 2021 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 20 hores 

 

Assistents: 40 (exhaurides les entrades amb reserva prèvia) 

 

9.3.3. Una jornada particular. Cassà 1320 d'Elvis Mallorquí 

Presentació 18 de desembre (dins la presentació del projecte de recuperació 

d'elements patrimonials) 

Hora: 12  

Església parroquial de Cassà de la Selva 

Assistents: 120  

 
 
9.4 Conferències i exposicions: 

9.4.1.- Conferències 
Finalització del cicle de conferències Cassanencs arreu del món que s'havia 
suspès amb motiu de la Covid 
 
Conferències 
Dia: dissabte, 18 de setembre de 2021 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 19 hores 
Títol: Indians a Cassà? 
Conferenciant: Eva Pinyol 
Assistents: 40 (exhaurides les entrades amb reserva prèvia) 

 
Inici del nou cicle de conferències I després de la guerra, què? 

 
Dia: dissabte, 13 de novembre de 2021 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: L’exhumació de la tomba del soldat desconegut 
Conferenciant: Ares Vidal 
Assistents: 50 
 
 
Dia: dissabte, 11 de desembre de 2021 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Cassà. Any zero 
Conferenciant: Francesc Xavier Morales 
Assistents: 55 
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 9.5. Presència en els mitjans de comunicació 

9.5.1. Des de l’Arxiu 

 
9.5.2. Des de fora de l'Arxiu 

Articles als mitjans de comunicació. 

 La portalada de l’antic hospital de Cassà, a la Residència Geriàtrica, 

Llumiguia 815, p. 20. 

 Retornen els bens d’un cassanenc presoner d’un camp de concentració. 

Justícia va recuperar el material confiscat pels nazis a Baldiri Soler,  

Llumiguia 815, p. 28. 

 Reconstrucció i recuperació de la portalada del nostre antic hospital, 

Llumiguia 815, p. 44. 

 Cedeixen a l’Ajuntament 400 Kg de ceràmica del segle II aC. Les restes 

ibèriques es van localitzar a Matamala fa 45 anys, Llumiguia 816, p. 25 

 Restauració del rellotge antic de l’església. El primer mecanisme data del 

1599 i renovat el 1753, Llumiguia 816, p. 20. 

 El Dr. Jordi Dorca repassa les grans pandèmies de la història. Cada epidèmia 

ha provocat uns canvis socials importants. Llumiguia 818, p. 29.  

 Una campana per fer història. Al cap de 377 anys es retira una campana 

esquerdada de l’església, Llumiguia 824 p.16. 

 Troben una bala de canó de dos-cents anys enrere, Llumiguia 824, p. 21. 

 Recorregut per Cassà amb el llibre Cassà de la Selva desapareguda, 

Llumiguia 824, p. 25 

 De la il·lusió de fa 40 anys a Internet: la ràdio local a debat, Llumiguia 824, p. 

34. 

 El rellotge del 1599 ja llueix a l’església, un cop restaurat, Llumiguia 825, p. 

30. 

 La Falange i l’Ajuntament, dos poders al Cassà de la postguerra, Llumiguia 

814, p. 24. 

 

 BUSQUETS ROS, GEMMA: Les dones d’El Porvenir, El Punt, 31 de maig de 

2021 
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 Encuentran una bala de cañon de época napoleònica en unes obres de 

Cassà de la Selva, Nius, 05-10-2021. 

 Hallan un proyectil de época napoleònica en Cassà de la Selva, El Caso.el 

nacional, 30-09-2021. 

 Hallan un proyectil de época napoleònica en Cassà de la Selva, ANVCC, 

octubre 2021 

 Troben una bala de canó d’època napoleònica durant les obres del carrer 

Indústria de Cassà de la Selva, Diari de Girona 30-09-2021. 

 Retornen un rellotge d’un exbatlle de Sils robat pels nazis, Diari de Girona, 

gener 2021. 

 Reconstrucció i recuperació de la portalada de l’antic hospital de Cassà de la 

Selva, Diari de Girona, 18-01-2021. 

 Despengen l’antiga campana de l’església de Cassà de la Selva després de 

377 anys, Diari de Girona, 08-10-2021. 

 Esquerdada i sense tocar les hores, El Punt Avui 13-10-2021. 

 Justícia torna a la família un rellotge de butxaca que els nazis van confiscar a 

l’exalcalde de Sils, El Punt Avui, gener 2021 

 Reconstrueixen l’antiga portalada de l’antic hospital de Cassà de la Selva, El 

Punt Avui, 18-01-2021. 

 S’exposa la campana de les hores de Cassà. El Punt Avui, 19-12-2021. 

 Una bala de canó de la Guerra del Francès, El Punt Avui, 01-10-2021. 

 

9.6. Publicacions, exposicions, i altres en què han utilitzat materials de l’Arxiu.  
 

9.6.1. Documents i imatges 

Aquae (2021), Revista Municipal de Caldes de Malavella, núm. 70, p.50-51. 
Imatge per a Joc interactiu per a la museografia del Museu el Suro de Palafrugell. 

 
 

      9.7. GREC 
 

El GREC (Grup de Recerca d'Estudis Cassanencs) havia nascut aixoplugat per 

l'Arxiu Municipal l'any 2000 i enguany s'ha constituït com a entitat autònoma. L'arxiu i 
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té un paper d'assessoria i col·labora en l'edició de l'opuscle periòdic Descobrim tot i 

que ha deixar de ser-ne el coordinador. 

 

El GREC ha estat el promotor de la reconstrucció de la portalada de l'antic hospital 

de pobres de Cassà que s’ha instal·lat a l’espai verd de la Residència Geriàtrica de 

Sant Josep 

 

Revistes Descobrim: 

 Descobrim,16  

Pandèmies  

Presentació a càrrec de Jordi Dorca 

 

 Descobrim 15 El suro de Cassà arreu del món. Les franceses i Descobrim 17 Els 

mascarins. El suro negre-l’aglomerat expandit. 

La pandèmia també ha afectat la presentació de la revista Descobrim i el número 

dedicat a Les Franceses que s’havia publicat el maig del 2020 no es va presentar fins 

el 2021. 

Dia: diumenge 13 de juny  

(dins la programació de la fira del tap) 

Hora: 11 del matí  

Lloc: Espai Àgora del passeig de Vilaret 

Presentació a càrrec de Daniela Jubert. 

     9.8. Altres 

 Setmana Internacional dels arxius 

Sota el lema dones i arxius. L'arxiu municipal de Cassà de la Selva va participar-hi 

aportant la descripció de documentació sobre dones que es pot trobar a l'arxiu. El 

resultat d'aquesta aportació es pot veure a: https://xac.gencat.cat/ca/dones-i-

arxius/index.html 

Diumenge 13 de juny a les 11:40 presentació  a l'espai Àgora del passeig de Vilaret  

l’inventari de la documentació del fons de la fàbrica de suro Figueras-Dausà per part 

de la tècnica d'arxiu Núria Casellas. 

 
 

https://xac.gencat.cat/ca/dones-i-arxius/index.html
https://xac.gencat.cat/ca/dones-i-arxius/index.html
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10. Personal 

 
10.1. Personal contractat: 

 Dolors Grau i Ferrando, arxivera AMCS. 

 Roser Salart, auxiliar administrativa. 

 Gerard Barceló, auxiliar (substitució) 

 Sheila Viñuelas, auxiliar (substitució) 

10.2. Personal col·laborador:       

10.3. Formació i reciclatge 

 3 de febrer, formació sobre el funcionament d’òrgans col·legiats. Organitzat pel servei 

de suport als municipis de la Diputació de Girona. Telemàtic 

 Del 10 al 13 de maig, assistència al 18è Congrès d’Arxivística virtual, organitzat per 

l’Associació d’Arxivers de Catalunya. 

 4 i 5 de maig, curs sobre l’aplicació de la Guia de digitalització. Organitzat per la 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Telemàtic. 

 23 de març i 25 de maig, curs avançat sobre el model del Quadre de Classificació 

d’Ajuntament i Consells Comarcals. Organitzat per la Generalitat de Catalunya. 

Telemàtic. 

 6 d’abril, IARXIU, organitzat per AOC 

 31 de maig a 21 de juny, Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri. 

Organitzat per la Generalitat de Catalunya. Telemàtic (MOOC). 

 4 d’octubre i 15 d’octubre formació Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

organitzat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Telemàtic. 

11. Serveis als usuaris 

            11.1. Consultes i préstecs 

Durant l'any 2021 el Servei d'Arxiu a atès un total de 184 consultes i préstecs, de les 

quals 125 han estat préstecs interns, 20 consultes internes i 54 consultes externes. 

Préstecs i consultes internes:  

Cal dir que hi ha hagut una davallada molt important en la petició de préstecs interns 

per part de l’administració en bona part als efectes de la pandèmia i que s’ha unit a la 

davallada de la cerca de documentació en paper, deguda a la implantació de 

l’administració electrònica.  

Per àrees, els préstecs interns quedaria desglossat de la següent manera: 



 
 

18 
 

28 expedients: Administració general. 

86 expedients: Urbanisme i Obres. 

10 expedients: Policia 

 1 expedients: Altres àrees. 

 Expedients en préstec:  

Durant l’any 2021 s’han deixat a les oficines 125 expedients en préstec, dels quals 5 

encara encara no s’havien retornat  a primers del 2022. A aquests 5 se li han d’afegir 

16 expedients més que encara s’han retornar d’anys anteriors  (2 el 2014, 2 el 2015, 

4 el 2016, 1 el 2017, 1 el 2018, 5 el 2019 i 1 el 2020). En total doncs, hi ha 21 

expedients en préstec a les diferents unitats administratives que encara no s’han 

retornat a l’arxiu. 

 Autoritzacions de reproducció d’imatges: 2  

 Consultes externes: 

Hi ha hagut un total de 39 consultes externes. S’ha de tenir en compte que tot i el 

menor número de consultes externes davant els préstecs interns, els primers 

exigeixen molta més dedicació per part de l’arxiu que no pas els segons. També cal 

fer notar que un mateix usuari fa consultes en diferents ocasions sobre un mateix 

tema per això durant el 2021 hi ha hagut: 

Número de consultes: 54 

Número d’usuaris:  47 

Procedència dels usuaris: Cassà: 22 Fora de Cassà:13 No es coneix:12 

Distribució dels usuaris de fora de Cassà 

Barcelona, Caldes, Campllong, Celrà, Cervià de Ter, Girona, Llagostera, Madrid, 

Quart, Sant Feliu de Guíxols. 

Pel que fa a les consultes externes cal tenir en compte que els qui han consultat els 

diferents fons d'arxiu també han consultat sovint i de manera paral·lela la biblioteca, 

l'hemeroteca i la col·lecció d'imatges.  

L'objectiu des usuaris de les consultes externes és molt variat: 

Treballs de recerca:                9 

Professionals:                7 

Particulars:                 39 

També s’observa que cada vegada hi ha una major utilització de les peticions de 

consulta per mitjà de correu electrònic (14 en total) i per instància (15). Tot i amb això 

cal remarcar que la consulta original de la documentació només es pot fer 
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presencialment a la sala de consulta de 

l’arxiu.



 
 

20 
 

 

 

 

Alt r es0% Docum entació61%Hem er ot eca5%I mat ges15%I nf orm ació19%Ti pol ogi a de l es consul tes ext ernes



 
 

21 
 

 

12 Pressupost 
 
Despeses 
 

Partida 

105332222706 

Estudis i treballs tècnics 

Arxiu 

6.200  

 Despeses diverses arxiu 

municipal 

20.000  

101920064100 Adquisició aplicació 

informàtica Audifilm  

46.000  

101 9200 22706 Treballs tècnics 

Informàtica. Conveni 

Consell Comarcal 

Gironès Administració 

Electrònica 

4.160  

105332213002 Retribucions 

complementàries laboral 

arxiu 

27.000  

 Retribucions bàsiques 

laboral arxiu 

31.200  

 Seguretat social arxiu 18.300 euros  

    

  TOTAL 152.860 

 
Ingressos 

Import concedit Línia Organisme 

3.000 Publicacions d’interès local Diputació de Girona 

2.000 Elaboració i millora 

d’Instruments de descripció 

Generalitat de Catalunya 

3.200 Subvenció nominativa per 

al llibre Toponímia 

Històrica: Esclet 

Diputació de Girona 

531,91 Projectes de gestió de 

documents i arxius 

Diputació de Girona 

8.731,91 TOTAL  



 
 

22 
 

 


		2023-01-26T16:54:35+0100
	Dolors Grau Ferrando -  (TCAT) - 26/01/2023 16:54:35 - Càrrec: Arxivera
	#T#Arxivera




