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 El 20 de novembre de 2008, a la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de València, 
dins de l´Assemblea General de Socis de l´AAV, es 
va aprovar la composició de l´actual Junta Directiva 
encapçalada per Remedios Antequera com a Presi-
denta. Així, la Junta quedaba formada per Francisco 
Sanchis Moreno (Vicepresident 1er), Francisco José 
Guerrero Carot (Vicepresident 2on), Carlos Cape-
llino Carlos (Secretari), Rafael Simón Abad (Treso-
rer), Marcos Marí Lozano (Vocalia Continguts Web), 
Irene Manclús Cuñat (Vocalia Publicacions i Revista 
d´Arxius), Yolanda Perdiguero Alonso (Vocalia Infor-
mació i Butlletí) i Pablo Ferrer Beltrán (Vocalia For-
mació). Posteriorment, al mes d´octubre de 2009 i 
per motius personals, Yolanda Perdiguero Alonso va 
deixar la Junta Directiva i, finalment, al mes de març 
de 2010, es va incorporar a la mateixa Junta Teresa 
Chorro Gil com a Vicesecretaria.

 Durant aquests 3 anys, la Junta Directiva ha 
mantés reunions amb la Direcció General del Llibre, 
Arxius i Biblioteques, amb el Consell Valencià de 
Cultura, amb diferents partits politics, amb organit-

zacions sindicals (CC.OO.)… també ha 
realitzat 14 cursos, als quals han as-
sistit quasi 500 persones, s´han fet 12 
edicions del Butlletí de l´AAV, 3 edicions 
de la Revista d´Arxius, 1 edició de les 
jornades de l´AAV, notes de premsa (pu-
blicades a diaris gratuïts i de pagament), 
s´han fet conferències i projeccions gra-
tuïtes (Dia Internacional d´Arxius, Los 
ojos de Ariana…) i, en definitiva, s´ha 
intentat millorar l´associació per a po-
der satisfer als associats i associades i 
augmentar el nombre dels mateixos. Per 

poder aconseguir-ho, no només la Junta Directiva ha 
sigut necessària. També han col·laborat amb l´AAV 
altres persones, institucions i empreses. Segur que 
ens deixem alguna, però volem agraïr al menys, a: 
María José Martínez, María José Badenes, Rosa 
Gregori, Bernat Martí, Jesús Alonso, David Seguí, 
Joan Carles Faus, Ministerio de Cultura, Diputació 
de València, Ajuntament d´Ibi, Coordinadora de Aso-
ciaciones de Archiveros, Universitat de València, 
Universitat d´Alacant, Universitat Jaume I de Cas-
telló, Ambaixada d’Estats Units, Fundació Bancaixa, 
Proco, EUN Grupo, Steria, Ever, Archivo 3000 i altres 
que segur que ens deixem. Gràcies a tots/totes ells/
elles, perquè ells també han sigut imprescindibles 
per a l´AAV. 

 Pel que fa als objectius que aquesta Junta es 
va marcar al principi, els resumirem: ampliar el nom-
bre de socis; realitzar un mínim de 2 cursos de for-
mació a l´any; presentar un projecte de desenvolupa-
ment de la Llei d’Arxius; intentar l’homologació dels 
cursos per alguna de les universitats valencianes; 
potenciar la difusió de l’AAV i dels arxivers, reforçar 
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la comunicació amb els socis i relacionar-nos amb 
altres col·lectius; reformar la pàgina web i estar pre-
sents en els fòrums de debat arxivístic. A dia de hui 
i, després de transcorregut aquest temps, afirmem 
que es van cumplir tots els objectius marcats. A més, 
l´estat actual dels comptes i nombre d´associats és 
molt bo. L´actual Junta Directiva deixa l´AAV, respo-
nent a tots els objectius, en un estat idíl·lic per poder 
fer front a una nova etapa en la que, sense dubte, 
ajudarem a qui vullga agafar el relleu. Esperem que 
comence una nova etapa amb noves formes de fer, 
pensar i decidir.

 A hores d´ara i, després de la realització de 
l´anterior Assemblea General de Socis que es va ce-
lebrar el passat 1 de desembre de 2011, no hi ha una 
proposta presentada de Junta Directiva. Es va deci-
dir donar de termini fins el proper 31 de gener. Ales-
hores, o bé es presenta una nova Junta Directiva o 

l´AAV entrarà en procés de dissolució. Els membres 
de l´actual Junta, esperem que no passe aquesta úl-
tima possibilitat, pel bé dels arxivers de la nostra Co-
munitat. Ens quedariem sense cap representant dels 
nostres interessos, amb tot el que això pot significar. 

 Per finalitzar, volem agraïr a tots els associats 
i totes les associades, perque sense ells l´AAV no 
és possible. A més, també volem agraïr a la Junta 
Directiva que ara finalitza els seus esforços, les se-
ves hores “perdudes”, les tasques realitzades, els 
maldecaps que han patit, etc. Ara, cal que entre tots 
fem un esforç per no perdre l´associació. La nostra 
associació. L´Associació d´Arxivers i Gestors de Do-
cuments Valencians. Com va dir una vegada Joan 
Fuster: “Tota política que no fem nosaltres serà feta 
contra nosaltres”
      
La Junta Directiva, desembre de 2011

 En els últims anys, Espanya està asso-
lint importants avanços en el desenvolupament de 
l’administració electrònica. Un esforç que avui ens 
col·loca com vuitena potència europea en termes 
de disponibilitat i sofisticació de serveis electrò-
nics al ciutadà, segons dades recents de la Comis-
sió Europea. Actualment, tots els procediments de 
l’Administració General de l’Estat poden iniciar-se a 
través d’Internet i només en el primer semestre de 
2010 es van registrar més de 200 milions de tramita-
cions administratives per via telemàtica. Més de 20 
milions de ciutadans disposen ja de DNI electrònic i 
el 66% de les declaracions de la renda es realitzen 
avui de forma electrònica. De fet, l’Agència Tributària 
ha estat capdavantera al nostre país en engegar l’e-
Administració.

 Més lentament que en altres Administra-
cions, per la complexitat de la seua organització, 
l’Administració de Justícia s’està sumant a aquest 
esforç  modernitzador per acostar el servei públic de 

la justícia al ciutadà, en línia amb l’estratègia euro-
pea en matèria d’e-Justícia.

 La implantació de Sistemes d’Informació i 
gestió processal es troba entre els programes con-
templats en l’eix tercer del Pla Estratègic per a la mo-
dernització del sistema de Justícia, destinat a la im-
plantació d’una justícia tecnològicament avançada.

 La Llei 18/2011 Reguladora de l’Ús de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació en 
l’Administració de Justícia, suposa la consolidació 
d’aquest procés. Es tracta de la primera llei d’e-justí-
cia de la història del nostre país i permetrà un avanç 
sense precedents en la prestació del servei de la jus-
tícia. En ella es fonamenten les bases que garan-
teixen el dret a la utilització de les tecnologies de la 



informació per part dels ciutadans i professionals en 
les seues relacions amb l’Administració de Justícia, i 
estableix les condicions necessàries per poder trami-
tar íntegrament en format electrònic tots els procedi-
ments judicials, el que contribuirà a l’agilització dels 
processos judicials i a l’efectivitat del dret fonamental 
a un procés públic sense dilacions indegudes.

L’expedient judicial electrònic, una realitat en 
l’Audiència Nacional. 
 
 En aquest escenari, el Ministeri de Justícia 
acaba de donar un altre pas endavant cap a l’Oficina 
Judicial sense paper, implantant l’expedient judicial 
electrònic en el cor del sistema de justícia. El passat 
mes de juny començà el desplegament de l’expedient 
judicial electrònic en l’Audiència nacional adaptant-
se plenament a les previsions de la Llei 18/2011.

 Però detindre ací el procés seria anar en 
contra de l’esperit que ens impulsa a modernitzar la 
justícia per acostar-la a tots els seus usuaris. Així, 
amb aquest compromís, els treballs per desplegar 
l’expedient judicial electrònic s’han iniciat també 
en les Fiscalies de l’Audiència Nacional, Antidroga 

i contra la Delinqüència Organitzada, en el Tribunal 
Suprem, en el Tribunal Superior de Justícia de Cas-
tella-Lleó i en els òrgans judicials de Lleó i Burgos, 
i arribarà progressivament a altres jutjats i tribunals 
d’Espanya, d’acord amb la previsió continguda en 
la disposició addicional segona de la Llei 18/2011 
que estableix un termini màxim de cinc anys perquè 
les administracions amb competència en matèria 
d’Administració de Justícia doten les oficines judi-
cials i les fiscalies de sistemes de gestió processal 
que permeten la tramitació electrònica dels procedi-
ments. Un escenari possible en el qual totes les ins-
titucions que participen de l’Administració de Justícia 
haurien d’estar interconnectades i els diferents siste-
mes processals parlant el mateix llenguatge. La di-
gitalització d’expedients afavorirà la interoperabilitat 
total de totes les aplicacions informàtiques al servei 
de l’Administració de Justícia en la línia de les pre-
visions contingudes en els articles 44 a 46 de la Llei 
18/2011. 

 En definitiva, que siga possible la gestió i tra-
mitació electrònica dels procediments judicials per 
totes les parts, és un repte de tots.



 Estem parlant d’un procés enormement com-
plex que va més enllà de la digitalització d’expedients, 
encara que ací no podem obviar les xifres. Només 
en l’Audiència Nacional ha significat la digitalització 
de 32.143.000 de pàgines dels procediments actual-
ment en curs. En total, cada document passa per 
una desena de processos de manipulació des que 
ix del seu jutjat corresponent fins que hi torna. És la 
primera baula d’una llarga cadena de projectes de 
planificació, preparació i adequació física, tecnològi-
ca i dels mitjans personals, que han d’estar perfecta-
ment enfilats per a l’entrada en servei de l’expedient 
judicial electrònic. A més, la incorporació de dades 
a l’expedient judicial es realitza mitjançant segell 
d’òrgan electrònic reconegut, complint-se d’aquesta 
manera les determinacions de la Llei 18/2011 (arts. 
26 i 27) perquè l’expedient judicial tinga la considera-
ció d’expedient electrònic.

Els pilars: la tecnologia i les persones

 El suport tecnològic és fonamental en aquest 
procés. Totes les eines necessàries per al funcio-
nament de l’expedient judicial electrònic s’aglutinen 
ara en un escriptori integrat amb doble pantalla, 
proporcionant a l’usuari un punt únic d’accés a les 
aplicacions habituals de treball i a la base de dades 
d’expedients judicials que proporciona el gestor do-
cumental. A més, s’han adequat tecnològicament to-
tes les dependències de l’Audiència Nacional per a 
la prestació del nou servei i s’ha creat un accés únic 
centralitzat per a tota la documentació entrant des 
del dia de l’entrada en producció, el Servei Comú de 
Registre, Repartiment, Digitalització i Arxiu (SCRR-
DA) que s’encarregarà de la recepció, registre, re-
partiment i catalogació d’escrits, així com de la seua 
digitalització i incorporació al gestor documental. 
Conforme a allò que disposen els articles 36.4 i 38.1 
de la Llei 18/2011, s’han dissenyat els formularis que 
haurien d’acompanyar tots els escrits que es presen-
ten en el SCRRDA, els quals es troben accessibles a 
través d’Internet en la següent adreça:

http://oficinajudicial.justicia.es/expedientejudiciale-
lectronico

 Uns 600 professionals entre magistrats, se-
cretaris judicials, funcionaris i personal laboral es pre-
paren actualment per al canvi cultural i d’organització 
que comporta l’expedient judicial electrònic. Sense la 
seua implicació i sense l’esforç del Ministeri de Jus-
tícia per dotar-los de noves eines i coneixements no 
seria possible l’horitzó d’una justícia sense papers. 
La suma ha de ser el motor del canvi a una gestió 
més eficient que afavorisca a aquell susceptible 
d’ésser jutjat.

 L’expedient judicial electrònic no posa punt i 
final a les reformes iniciades pel ministeri de Justícia 
però probablement constitueix una de les reformes 
més demandades pels operadors jurídics per impar-
tir una justícia més ràpida, eficaç i que per fi supere 
una tradició secular basada en els lligalls en paper.



José Andrés González Pedraza
   Arxiu de Hullera Vasco-Leonesa
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 A l’abril de 1988, el Consell d’Administració 
de Societat Anònima Hullera Vasco-Leonesa, empre-
sa minera privada del sector del carbó en la província 
de Lleó (comarca de la Muntanya Central lleonesa) 
va aprovar els projectes d’Arxiu i Centre de Docu-
mentació, per a la millora dels processos de gestió 
dins de l’empresa i per a la recuperació, organització 
i posada a disposició de la investigació d’un patrimo-
ni documental que es remunta a mitjan segle XIX. 

 Al llarg de vint-i-tres anys 
d’existència l’Arxiu de Hullera 
Vasco-Leonesa, avui gestionat 
per la Fundació Hullera Vasco-
Leonesa, ha anat desenvolupant 
i implantant mètodes i anàlisis 
per a la sistematització d’una ar-
xivística dins de l’empresa i s’ha 
situat dins d’unes coordenades 
que l’identifiquen en l’interior de 
l’empresa i en relació amb ac-
tors externs, en l’àmbit local i 
nacional. Totes aquestes activi-
tats, plasmades en la realització 
i edició d’instruments de des-
cripció, edició de monografies, 
participació en fòrums nacionals 
i internacionals, en revistes i se-
minaris especialitzats, van ser 
analitzades en el Curs “Arxius 
d’empresa: al rescat” dirigit del 
6 al 8 de juliol pel professor Pa-
txi Guerrero Carot dins de la programació de cursos 
d’estiu de la Universitat Jaume I de Castelló, i estan 
a la disposició de tots els interessats en el portal web 
de la Fundació www.fhvl.es. 

 En aquestes breus línies és d’interés posar 
sobre la taula el debat sobre els arxius d’empresa i 
el patrimoni industrial, i les relacions que l’arxiu in-

dustrial manté amb els actors locals, contribuint al 
desenvolupament socioeconòmic i cultural del seu 
àmbit. 

 L’Arxiu, quan té un component històric res-
senyable, és el testimoni i reflex de tota la complexa 
xarxa de relacions entre els actors locals d’un en-
torn industrial. La indústria en general, la mineria del 
carbó en particular, ha tingut una gran capacitat de 

transformació del lloc en el 
qual s’assenta, una modifica-
ció geogràfica i una creació 
de nous codis de conducta 
propis de la cultura industrial i 
diferents de la cultura agríco-
la.

 Avui, la voluntat de re-
cuperar, explicar i protegir tots 
els vestigis del passat indus-
trial que intuim està en vies 
de desaparèixer per sempre, 
no pot deixar de costat als ar-
xius de les empreses, que ju-
guen en aquesta recuperació 
de la identitat un paper fona-
mental. El desmantellament 
salvatge dels nostres sectors 
productius tradicionals deixa 
a nombroses regions sense 
identitat i personalitat, però 
amb un patrimoni que, utilit-

zat convenientment, suposa una plataforma de re-
cuperació per convertir el passat industrial en alguna 
cosa positiva. 

 Centres d’interpretació, museus, associa-
cions, col·laboren en aquests intents de revaloritza-
ció positiva del passat industrial i els arxius industrials 
han de participar com a punts de retrobament de la 



identitat perduda, amb tota la capacitat, en el fons i 
en la forma, que tenen els documents per reconstruir 
situacions, experiències i reflexions dels actors de 
l’activitat industrial. 

 Ja en 1993, amb motiu del centenari de Hu-
llera Vasco-Leonesa, l’Arxiu va organitzar un con-
curs de fotografies entre els habitants de la comarca 
per fer eixir de les cases totes aquelles fotografies 
emmagatzemades en vells àlbums. El resultat va 
ser la publicació del llibre “Hullera Vasco-Leonesa: 
una historia en imágenes 1893-1993” on, més enllà 
de l’asèptic estudi acadèmic, es donava la veu als 
protagonistes d’un segle. Algunes d’aquestes foto-
grafies formen part, des de llavors, d’una exposició 
permanent en el vestíbul de la seu de l’empresa, un 
lloc simbòlic d’unió del passat amb el present.

 

 Recentment, al juny de 2011, en col·laboració 
amb el Fòrum per a la Recuperació del Patrimoni de 
La Robla (Lleó), l’Arxiu va preparar una exposició 
amb més d’un centenar de documents que mostra-
ven l’evolució tècnica de l’activitat minera i les fites 
més importants d’una història de relacions comer-
cials i obres socials. Aquesta exposició va posar de 
manifest la capacitat dels documents per recrear si-
tuacions. 

 Així mateix, la creació, per la Junta de Cas-
tella-Lleó, del Museu de la Siderúrgia i la Mineria de 
Castella-Lleó, en Sabero (Lleó) distant uns 40 km de 
l’Arxiu, va situar a ambdues institucions (El Museu ci-
tat i la Fundació Hullera Vasco-Leonesa que gestiona 
l’Arxiu) en una situació de col·laboració natural que 
s’ha substanciat en un conveni. Fins al present, els 
resultats d’aquesta col·laboració han estat diversos. 

En 2009, el Museu va exposar durant mesos el llibre 
de comptabilitat de 1859 de la Ferreria de San Blas 
(Sabero, Lleó), un dels primers alts forns a Espanya, 
llibre que pertany al fons de l’Arxiu. L’acompanyava 
un panell explicatiu que situava al llibre en el seu 
context. En 2010 ambdues institucions van organit-
zar també la I Jornada d’Experts en Patrimoni In-
dustrial, les actes de la qual han estat publicades, 
jornades que tingueren continuïtat enguany, com a 
reunió d’experts i interessats en el paper i els de-
safiaments de la valorització del patrimoni industrial. 
I, en tercer lloc, el Museu i la Fundació col·laboren 
en l’organització del fons documental de Hulleras de 
Sabero y Anexas (1892-1991), amb 200 metres li-
nials de documents.

 

 

 Aquests exemples, així com altres que només 
cap esmentar, com la col·laboració amb els munici-
pis per a l’explicació i valorització d’edificis i rutes an-
tigues, amb vista a la seua explotació turística, són 
alguns que donen testimoni d’una col·laboració fun-
dada en interessos compartits amb beneficis mutus, 
que per a l’Arxiu es rendibilitza en termes d’utilitat 
dins dels projectes de desenvolupament local.

Exposició sobre la història de Hullera Vasco-Leonesa. 
Any 2011.

Fundació Hullera Vasco-Leonesa. I Jornada d’Experts en 
Patrimoni Industrial. Any 2010.



 Cèrcol (cercador de col·leccions) és una 
nova aplicació informàtica desenvolupada per l’Arxiu 
Històric de la ciutat de Gandia (AHG) en associació 
amb Adarve Producciones, empresa valenciana es-
pecialitzada en el tractament informàtic de materials 
audiovisuals.

 No anem a descobrir l’oceà si diguem que 
difondre i compartir en xarxa la informació contingu-
da als arxius és una de les nostres grans prioritats. 
En cada ciutat i a la societat actual s’imposa un nou 
diàleg i una nova relació entre els arxius i els seus 
usuaris, presents i potencials.

 Al bell mig de la selva de bases de dades, 
aplicacions i plataformes o portals per a l’accés als 
documents arxivístics hem volgut salvar la feina feta 
durant un grapat d’anys (en formats antics) i alhora 
dotar-nos d’una nova eina descriptiva i de consulta 
per als materials especials continguts al nostre cen-
tre. Precisament aquells més vistosos i que més i mi-
llor atrauen l’atenció dels usuaris. 

 Tractem així de donar una solució concreta, 
actualitzada i normalitzada a la descripció, la consulta 
i la reproducció de materials fotogràfics, cartogràfics, 
sonors i audiovisuals, com també als documents icò-
nics i els microfilms.

 L’avantatge fonamental és el de disposar 
d’una plataforma de descripció i de recerca conjunta 
per a totes les col·leccions de l’Arxiu (sens incloure la 
documentació municipal, per a la qual hi ha d’altres 
aplicacions). 

 Aquest software està especialment dissen-
yat per poder incorporar imatges associades a les 
fitxes. Però és ben important remarcar que el valor 
i identitat d’aqueixes imatges va associat a les infor-
macions i descripcions que aportem des dels arxius: 
qui és l’autor, la cronologia, el lloc, les persones re-
tratades, la procedència... ; si dissociem les imatges 
d’aquestes metadades (cosa que sovint es produeix 
a la web) els documents gràfics perden valor.

 L’aplicació actualment es troba en fase beta i 
s’hi pot accedir seguint el següent enllaç: http://ima-
bgandia.es/arxiu-historic/index.php.

Arxiu Històric de Gandia

Detall del front office del programa



BOE

Reial Decret 2011, de 18 de novembre, pel qual es 
crea l’Arxiu General i Històric de Defensa (BOE de 
2011).

DOCV

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2011, de la di-
rectora general de Tecnologies de la Informació de 
la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per 
la qual es fa pública la novena relació d’adhesions 
acceptades de conformitat, de diverses entitats lo-
cals de la Comunitat Valenciana al Conveni marc 
de col•laboració entre la Generalitat, les diputacions 
provincials i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, en matèria d’administració electrònica 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV de 
05/12/2011).

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2011, de la 
Universitat de València, per la qual es publica el pla 
d’estudis de Graduat o Graduada en Informació i Do-
cumentació (DOCV de 29/12/2011).

BOP València

Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València 
sobre modificació de l’ordenança reguladora de les 
taxes per la reproducció de documents i llibres de 
biblioteques, arxius històrics i hemeroteques (BOP 
de 28/12/2011).

Edictes sobre Administració Electrònica
Carcaixent (BOP de 10/11/2011).
Benigànim (BOP de 27/10/2011).
Bellús (BOP de 11/10/2011).

BOP Alacant

Aprovació inicial del reglament per al arxiu municipal 
de Calp (BOP de 22/11/2011).

L’Alfàs del Pi (BOP de 19/10/2011).
Algorfa (Alcoi) (BOP de 30/11/2011).
Benitachell/El Poble Nou de Benitatxell (BOP de 
24/11/2011).
Busot (BOP de 24/10/2011).
Granja de Rocamora (BOP de 29/11/2011).
Redován (BOP del 20/12/2011).
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 
(BOP 15/12/2011).
Villajoyosa/La Vila Joiosa (BOP de 03/10/2011).

BOP Castelló

Tírig (BOP de 31/12/2011).
Figueroles (BOP de 27/12/2011).
Vall d’Alba (BOP de 24/12/2011).
Calig (BOP de 22/12/2011).
Xert (BOP de 15/12/2011).
Santa Magdalena de Pulpis (BOP de 10/12/2011).
Puebla de Arenoso (BOP de 01/12/2011).
Sant Mateu (BOP de 19/11/2011).
Arañuel (BOP 10/11/2011).
Cirat (BOP de 10/11/2011).
Benicarló (BOP de 11/10/2011).



0º (Ni frío, ni calor)

El passat 29 de desembre es publicà al DOCV 
el pla d’estudis de graduat en informació i docu-
mentació. Resulta una errada estratègica que no 
s’hagin incorporat noves assignatures d’acord 
als nous temps. És a dir, matèries relacionades 
amb el nou model d’administració (forçadament 
electrònica): el document electrònic, la signatura 
digital, enginyeria de procediments... Tanmateix, 
si hi ha algun bon professor (preocupat, que no 
sols òmpliga les seves hores amb aquesta titula-
ció), tal vegada podrem eixir del pas.

Dustin Hoffman
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