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l. ALGUNES CONDICIONS INDISPENSABLES
És evident que una acruacjó amplia en l'ambit de la gestió documental a les
organitzacions precisa de l'acompliment d'una serie de condicions que entenc
gairebé ineludibles:
1.1. El posícionament estrategic del' arxiu dins de I'organitzadó, de manera que
s'acompleixi amb el principi d'adscriure el servei rector del sistema a organs
generalistes, d'ambit global i interdepartamental (presidencia, alcaldía, gerencia o
secretaria general, funció o admínistració pública) capas;os d' emprendre una
actuació amplia i transversal.
1.2. La ubicació jerarquica de l'arxiu, amb un comandament únic de rang
elevat, amb autoritat en l'ambic dels arxius i de la resta de dependencies en els temes
de la seva competencia.
1.3. Una imprescindible incerlocució múltiple dins de l'administració: l'organ
encarregat d'impulsar el sistema arxivístic ha de creballar en estreta col-laboració
amb els deparcaments d'Organització i Metodes; Informatica; Cultura; Innovació i
Qualitac; serveis de Formació.
1.4. La formulació d'un sistema d'arxius i la consegüent necess1cat de
normativitzar la funció arxivística micjan<;ant unes normes reguladores, un
reglarnent de funcionamenr i un desenvolupament específic.
1.5. I.:adopció d'una política dinamica en tot allo relacionar a l'accés deis
ciuradans a la informació, en tant que dret democracic fonamental, i en el marc deis
principis de publicitar, transparencia administrativa i participació ciutadana.
1.6. I.'.articulació de l'arxiu ambla sociecat civil i ambles polítiques corporatives
de la institució. La imatge de l' arxiu (ídentitat i comunicació institucional) i la
normalització de la funció arxivística (plans de qualitat; polítiques de projecció i
difusió).
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2. ELS BENEFICIS D'UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL DELS
DOCUMENTS
I..:elaboració i implantació d'un sistema de gestió documental s'ha de situar en
un context presidir per la demqstraci6 objecciva que la correcta organització dels
documents i de la informació esdevé una necessitat en perfecta sintonia amb les
políríques d'eficacia, eficiencia i rendibilitat impulsades creixentment tant a
l'empresa privada com a l'administració pública.
Tal com he sistematitzat en altres ocasions, un sistema de gestió integral deis
documents i els arxius comport_a beneficis evidents en:
a) Economía en recursos materials i humans. L'estalví derivar de la gesno
documental a1 llarg del cicle vital dels documents és una reflexió recurrent a la
literatura professional -i no només en l'ambic arxivístic- amb més raó en uns
moments en que comencen a proliferar els estudis que presenten valoracions
economiques objectives i metodes de mesura fiables.
b) Millores organitzatives i de gestió de la informació. Ens estem referint a
millores encaminades a optimirzar els recursos humans i tecnologics,
especialment en la formació continuada del personal administrariu, i el valor
afegit que suposa per a la instítució una més gran complicitar dels responsables
de l' organització administrativa amb els professionals deis arxius.
e) Millares relacionades amb la "democratitzadó" de la informació. La gestió
documental ha de permetre potenciar el dret ciutada a la ínformació, així com
prefigurar adequadament el contingut dels arxíus definitius en la perspectiva
d'afermar la identitat i recuperar la memoria historica.

3. LA METODOLOGIA I ELS INSTRUMENTS
Per tal de concretar el procés d'implantació de la gestió de documents, la
metodología emprada i els instruments recnics desenvolupats, presentem el cas concret
de l'Ajuntament de Barcelona de manera que permeti contrastar la teoria amb la
realicat practica. En el cas de Barcelona, es partía de la consideració que el sistema
d'Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA) era una part substancial del
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conjunt de les polítiques i procediments del model de gestió administrativa general de
la institució. En aquest sentit, el sistema AIDA s'ha desenvolupat en tres fases amb la
voluntat d'emprendre una actuació planificada, de caire seqüencial i acumulatíu.
3.1. PRIMERA FASE: LA SITUACIÓ DE PARTIDA. 1987-1991

Al llarg de la primera fase s' avan<;a en la modernització dels edificis destinats a
arxius, la creació d'una plantilla suficient de professionals en arxivístíca, I'elaboracíó
deis instruments normatius, fonamenralment les Normes reguladores de l'organitu1ció i
foncionament del sistema municipal d'arxius (1990), la Instrucció relativa als Arxius
Municipals de Districte (1991) i el Reg!ament de l'Arxiu Múnicípal (1992), i en la
formalització d'unes tecniques arxivístiques basiques que permetessin operar sobre tots
els documems i arxius de l'administració municipal centraiiczada o descentralitzada.
La creacíó de l'Arxiu Municipal coma organ aglutinador de l'Arxiu Historie de
la Ciutat, l'Arxiu Municipal Administratiu i la xarxa d'Arxius Municipals de
Districte. Alhora, la integració dels arxius de gesrió de les oficines va permetre
configurar el denominar Sistema Municipal d'Arxius, impulsar des de l'Oficína de
I'Arxiver en Cap en tant que servei central que garanteix una acmació concertada i
homogenia en tots els organs de l'administració municipal.

3.2.

SEGONA FASE: LA DEFINICIÓ 1 CONFIGURACIÓ o'uN SISTEMA DE GESTIÓ

INTEGRAL DE LA DOCUMENTACIÓ. 1992-1998

3.2.1. La definició dels instruments del sistema
Lactuació sobre els documents i el patrimoni documental de l'Ajuntament
requería !' elaboració d'uns instruments que facilitessin una actuació des del
momenc en que es generava un documenta les oficines municipals fins al seu ingrés
en els serveis d' arxiu. Aquests instruments són: el quadre d'organització de fons, els
quadres de classificació de documents, el metode de descripció documental i la
metodología d' avaluació documental i el consegüent calendari de conservació.
3.2.1.1. El quadre d'organitzaóó de fons: parteix del principi que l'evolució de
l'estructura organitzativa municipal, l'agregació a la ciucat de nous municipis i la
recuperació d'arxius privats obliga a la coexistencia de distints quadres de dassificació
que en cap cas poden ser incompatibles amb la voluntat d'homogeneitzar l'organicr.ació
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dels documents dels darrers decennis mitjan<¡:ant el quadre ·de classificadó uniforme.
Aquest quadre d'organització de fons s'estructura de la manera següent:
a) Fans de l'administració municipal: quad're de classificació de fans medievals
i moderns, quadre de classificació deis municipis agregats i quadre de
classificació uniforme de documents. ,

b) Fons de l'administració institucional: consorcis, empreses, patronats.
e) Fons privats: personals i familiars, d'empreses, parrimonials, associacions i entitats.
d) Col.leccions: pergamíns, gravats, dibuixos, planols i cartografia, documents sonors.

3 .2.1-2. El metode de descrípció

La pluralitat de "metodes" de descripció que obei:en a hipotetiques tradicions o
peculiaritats dels documents permecien només una recuperació vertical de la
informació. Per altra banda, l'ímpuls conferir arreu a la utilicz.ació de la norma ISAD
(G) obligava a plantejar-se un canvi en profunditat en els metodes de descripció
tradicionals. Així, dones, el metode de descripcíó documental neíxia amb la voluntat de:
- Superar l'existencia de diferents tradicions de descripció.
- Integrar els diferents formats de descripció en ús, tant manuals com informatitzats, per tal de comptar amb un sistema de recuperació horitzontal o
transversal de la informació, més enlla de les diferents tipologies documentals
o de la seva data de producció.
- Resoldre les distintes necessitats de descr-ipció i tecuperació de la informació
que es plantegen en els arxius de gestió, incermedis i histories, és a dír, assolír
una descripció multinivell.
- Adequar, en els aspecces més essencials, el metode de descrípció AIDA a la
norma ISAD (G).
Pera la consecució d'aquests objectius es va crear l'any 1999 un grup de treball
on escaven representats els diferents departaments de l'Arxiu Municipal
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(documents texmals, en imatge, fons orals, documents cartograftcs, documents
electronics, etc.) amb l'objectiu d'analirzar la norma ISAD (G), estudiar la seva
adaptació i, finaJment, presentar una nova norma -el Manual de Descripció AIDAque inclogués tots els cipus de documents i tots els nivells de descripció en el marc
del cicle de vida dels documents.
En definitiva, el Manual de descripció, finaliczat l'any 2000, manté els sis camps
essenciaJs de la norma ISAD (G) i defineix amb precisió tots eJs elements fins
permetre la descripció a nivell d'unitat documental (creació d'una estructura
estandard de descripció organitzada en 4 arees, 22 camps i 86 subcamps;
establiment deis camps i subcamps essencials i comuns pér a tots els formats de
descripció; inclusió en tots els formats de descripció deis sis elements essencials que
contempla la norma ISAD (G), és a dir, codi de referencia, títol, productor, dates,
nivell de descripció i volum de la unirac documental).
3.2.1.3. Metodologia d'avaluació: el calendari de conservació
Les "Normes reguladores" creaven una Comissió de Tria í Elimínació en tant
que organ de caracter interdisciplinar encarregat de l'avaluació de les series
documentals i de dictaminar la seva conservació, mosrreig o eliminació. Presidida
pel Regidor presidem de la Comissió de Presidencia esta integrada per l'Arxiver en
Cap, el director de l'Arxiu Historie i la directora de l'Arxiu Municipal
Administratiu, el Coordinador dels Arxíus de Discricte, la responsable dels Arxius
de gestió, una administrativista en representacíó de la Secretaría General, un jurista
proposat pel Gabinec Jurídíc Central, un representant de l'Institut Municipal
d,Informatica, dos historiadors especialiczats en historia contemporania i un
represencant de !'oficina responsable de la documentació objecte d'avaluació.
Els instruments d'avaluació, normalització i difusió que utilitza la Comissió són
els següents: la fitxa descriptiva per a l' estudi de la documentació; la norma de
conservació; el calendari de conservacíó; I'acta d' eliminació; ds informes de
mostreíg í les segones eliminacions. Finalment, el calendari de conservació esdevé
l'instrumem de caracter sistema.tic de major utiliczació í es caracteritza per
estructurar-se a partir del quadre de dassificació, presentar els terminis de
conservació de toces les series documencals i subjectar-se a la norma de conservació.
Inclou el metode de mostreig a utilitzar i a partir de l'any 2002 inclou també el
tipus d'accés als documents.
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3.3. TERCERA FASE, A PARTIR DE LAPROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ AIDA (1998)
Cimpuls definitiu al sistema AIDA es va produir l' any 1998 quan es va aprovar
la Instrucció relativa al sistema d'Adminístració Integral de la documentació í deis
arxius de l'Ajuntament de Barcelona. Consisteix en una compilació de tates les
normes per al tractament i gestió de la documentació que s'havien anat elaborant
des de I'any 1990 i va suposar la materialització jurídica i normativa deis
instruments basics del sistema. La seva aprovació va significar l'assumpció per part
del govern municipal del sistema de gestió documental com un element substancial
en el seu model de gestió administrativa.
Aquest nou impuls va anar acompanyat de la creació de la figura de l'arxiver
itineranc que s'encartega de la implantació del sistema AIDA en els organs auxiliars
de qualsevol nivell de l'adminiscració municipal. A més, comporta una més plena
integracíó dels arxius de gestió de les oficin_es en el sistema a1 definir els criterís
basics per a la seva organítzació (formació d'expedients, classíficació, eliminació,
transferencies, incorporació de noves tecnologies i validació deis documencs
eleccronics).
Per úlcim, la darrera fase va comportar la potenciació deis grups de rreball en
tant que formula de garantir la homogene"ítat en el traccament tecnic deis
documents i el desenvolupament de nous metodes i tecniques arxivístiques.
Aquests grups de trebaU es creen en sinconia amb els projectes i els programes
d'acmació, les seves obligacions i responsabititats venen regulats per una circular, i
a cada grup estan representats els distints sectors de l'Arxiu Municipal (arxius
centrals, arxius de districte, arxiu municipal administratiu, arxiu historie de la
ciurat i oficina de l'arxiver en cap). Cada grup de treball compta amb un
coordinador com a responsable d'actuar en consonancia amb els objectius
assenyalats.
Inicialmenc, l' any 1998, es varen crear cinc grups de creball: Mantenimenr de
programes inforrnatics, Quadre de dassificació uniforme, Dinamització i acció
cultural, Avaluació de documents i Accés a la documentació. Accualment, en
paral.lel a i'elaboració del Pla Estrategic d' Arxius (2002-2010), s'han augmentar i
actualirzat el nombre i els objectius dels grups de rreball, de manera que es
concreten en els següents: lnnovació recnologica; Acció cultural i comunicació;
Quadre d'organització de fons; Avaluació i accés; Pla de qualitat; Descripció;
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Formació continuada; Conservació; Observacori de projectes web i el Consell de
redacció de la revista ArxiBar.
4. UNA ACTUACIÓ AMPLIA I CONCERTADA
El sistema AIDA s'ha de situar, dones, en un context presidir perla volunrat de
l'Arxiu Municipal d' explotar les immenses possibilitats que ofereix I' arxivística en
l'ambit de la memoria historica i de la societat del coneixement. En concret,
l'actuació integradora en l'ambit nmnic)pal abra~a diversos froncs de treball
explicitats en el Pla Estrategic 2002-201 O, pero en el cas que ens ocupa ens
referirem a eres elements molt rellevams:
4.1. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació: el projecte AIDA
s'emmarca en un procés de desenvolupament tecnologic que es concreta en la
utilització d'un programa informa.tic específic en millora periodica, el foment de l'ús
d'Incernet -amb una pagina web actualitzada (abril 2002)- i de la Intranet municipal
com un instrumem d'informació i treball cooperatiu ambles oficines municipals. Pel
que fa al programa informa.tic, es va tenir molt present l'objectiu d'associar aquesta
acmació a les polítiques d'informaticzació corporativa, evitant constituir un sistema
d'informació paral.lel. Aquesta aposta va implicar una interlocució molt plural i la
planificació d'un programa de treball interdisciplinar amb altres sectors prnfessionals.
4.2. Les polítiques de innovació i qualitat: l'Arxiu Municipal de Barcelona
compra amb un pla de qualitac implantar des del 1998 i amb quatre projectes
d'innovació integrats en el Pla d'lnnovació Municipal. En aquest sentit, cal destacar
la participació de l'Arxiu en els projectes encaminats a implantar tramits i processos
administratius totalment telematics en la perspectiva d'aconseguir una
administració que redueixi drasricamem els tramits en suporr paper.
4.3. La formació del personal: la implantació d'un sistema de gestió documental
eficient només sera possible en la mesura en que s'impregni al personal de les
oftcines d'una mínima "cultura arxivística". En aquest sentit, el procés
d'implementació del sistema AIDA es recalza en l'organització anyal d'una serie de
cursos de formacíó que permetín als auxíliars í admínistratius coneixer la
metodología í els instruments basics d'organització deis documents, i a un altre
nivell sensibílitzar els gerents i directors de serveis dels avantatges organitzatius i
d'eficacia que comporta l' aplicació del sistema AIDA.
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