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S'acaba l'estiu i amb les forces renovades us presentem una nova entrega del butlletí. En aquest número, els
companys de Picanya ens fan un petit tast del pla de modernització que duen a terme al seu Ajuntament i que
inclou un ambiciós projecte d'implementació de l'administració electrònica. A la tardor, el coneixerem amb més
detall.
Incloguem una nova col·laboració amb l'Institut Tecnològic d'Informàtica, aquest cop relacionada amb la
conservació dels documents electrònics. A més a més, podreu llegir les nostres seccions habituals, una entrevista
amb Jordi Serra, a qui vam poder escoltar en les últimes jornades de l'Associació, i la darrera part de les
recomanacions per mamprendre un projecte de digitalització documental a l'empresa.
D'altra banda, sembla que està a punt d'entrar en el tràmit parlamentari una futura 'Ley de Transparencia y
Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública'. Hi serem atents al procés, sobre el qual ja s'han produït unes
primeres crítiques de la Coalició Pro Accés als documents públics per la dificultat de conéixer l'esborrany de la llei.
Qualsevol informació i opinió sobre el tema serà benvinguda a l'altaveu del Butlletí.

Grau-Gandia, setembre de 2010.

Responsable d'Administració electrònica
Servei d'Organització del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya
Professor associat de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (l’anomena’t DURSI) va començar molt prompte a
posar en marxa el projecte d'arxiu digital a llarg termini. Alguna recomanació per
als que no hem avançat tant?
L’experiència del DURSI, concentrada sobretot al voltant del projecte
BAULA, ens va permetre experimentar amb un conjunt de solucions

metodològiques que estaven en la base de les normes
tècniques emergents en aquell moment en l’àmbit de la
preservació digital. De fet, aquesta experiència, junt amb
d’altres que es portaven a terme a d’altres organismes
públics, va esdevenir un camp de reflexió per intentar
trobar solució a problemes que semblaven difícils de
resoldre, com la integració entre un sistema de gestió de
documents electrònics en fase de tramitació i un sistema
d’arxiu permanent, o bé l’autentificació de les versions
definitives dels expedients electrònics mitjançant
signatura electrònica d’arxiu.
El projecte BAULA no era en essència un projecte
d’arxiu digital, sinó un projecte de tramitació
exclusivament electrònica amb una base de gestió
documental completa. Això vol dir que abastava des de
la generació i captura dels documents, en qualsevol de
les seves formes, fins a la conversió de tots ells en un
expedient electrònic conservable a llarg termini, en la
forma d’un objecte d’informació d’arxiu tipus OAIS. El
primer projecte complet d’arxiu digital a llarg termini
portat a terme en l’àmbit de les administracions
catalanes, fruit d’alguna manera d’aquestes experiències
prèvies, ha estat el projecte iARXIU, desenvolupat per
l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), i amb el
qual vaig tenir la possibilitat de col·laborar a través del
Grup de Treball d’Innovació Tecnològica de la
Subdirecció General d’Arxius.
La principal cosa que vam aprendre amb el projecte
BAULA fou a ubicar correctament cada bloc de
funcionalitats d’un sistema de gestió documental dins un
mapa de sistemes d’informació, assumint que la
conservació permanent ni correspon ni pot ser assumida
en solitari per un arxiu administratiu, sinó que ha de ser
assumida per òrgans transversals i amb solucions que es
puguin desplegar de forma federada. En aquest
escenari, la funció que correspon a l’arxiu administratiu
en la conservació a llarg termini és la definició de les
condicions que fan conservables els documents.
En els darrers cinc anys el panorama ha canviat
enormement, i ofereix als que ara inicien un projecte
d’arxiu digital un ventall de solucions que no existien
quan es va posar en marxa el projecte BAULA. La
principal recomanació és, doncs, aprofitar a fons aquest
ventall de solucions, tant des de la perspectiva
metodològica, tot elaborant polítiques de preservació
normalitzades, com des de la perspectiva tecnològica, on
ara més que mai és possible desenvolupar sistemes
modulars, integrant serveis propis amb serveis externs,
com poden ser els registres de formats o els avisos
d’obsolescència tecnològica. Només cal veure com a
exemple com s’ha construït l’arquitectura tecnològica de
sistemes com l’arxiu digital del projecte CASPAR o el de
la California Digital Library (Merritt Project).
És cert que l’administració electrònica facilitarà les
relacions dels ciutadans amb les institucions públiques.
Facilitarà també a les generacions futures saber sobre
nosaltres?

S’ha dit moltes vegades que l’Administració
electrònica no és només tecnologia, sinó un nou
model d’Administració, és a dir, una nova manera
d’entendre les relacions amb la ciutadania. Quan
aquest canvi es fa bé, els resultats són espectaculars.
Però fins ara els errors en aquest àmbit han estat
malauradament nombrosos. Un dels principals errors
que s’ha comès ha estat pensar que el servei de
l’Administració és només la finestreta, el que és el
mateix que pensar que el servei d’un restaurant és
només el cambrer. Quants serveis en seus
electròniques es limiten encara a un formulari que
serveix per trametre un correu electrònic i prou?
Aquesta negligència en el desenvolupament de
back-office potents per donar suport a la tramitació
electrònica és, al meu entendre, el major risc per a la
conservació de la memòria històrica. El principal repte
per a poder preservar l’actualitat és controlar les
condicions en què es documenta l’activitat present, i
això és un principi de la gestió documental que es pot
aplicar tant a la documentació electrònica com al
paper. Si no existeix un mínim rigor en la forma com
es documenta l’activitat d’un organisme, és impossible
després construir sobre aquest fons un sistema d’arxiu
de qualitat. I això està afectant seriosament la
documentació electrònica.
Encara hui hi ha corporacions locals que no tenen
pàgina web. Si volen embarcar-se a un projecte
d'administració electrònica, el primer pas que ha de
donar és contractar un dissenyador web o a un
arxiver? O als dos? I en el seu cas, quin és el paper
d’un arxiver o gestor d’informació dins d’un projecte
d’administració electrònica?
Probablement el dissenyador Web és el darrer a
qui caldrà contractar. Una seu Web corporativa és
cada cop menys un aparador d’informació, i cada cop
més un node que proporciona serveis. Dissenyar
serveis de qualitat exigeix el treball conjunt de
diferents professionals, entre els quals l’arxiver hi té
un paper primordial. Només quan el servei s’ha
dissenyat de forma racional es pot passar al
desenvolupament tecnològic, i posteriorment a la
posada en línia a través de la xarxa. En aquest
procés, l’arxiver hi aporta dos elements d’una
importància cabdal: en primer lloc, la definició de quins
passos del procediment s’han de documentar i amb
quin tipus d’evidència, i en segon lloc, la definició de
les condicions o paràmetres que faran conservable
aquesta evidència.
En tot cas, qui té la responsabilitat de liderar el
projecte? L’alcalde (càrrec polític)? el secretari (càrrec
públic)? Algun funcionari (el valent) que li abellisca?
El lideratge del projecte sempre correspon a qui té
la competència assignada, és a dir, a qui s’ocupa de
prestar el servei i vol fer-ho de forma eficient. Com
més alt sigui el domini tècnic que aquest professional
tingui del servei, millor sabrà demanar el que vol a

aquells que, com l’arxiver, l’informàtic o el tècnic
d’organització, són bàsicament recursos per al seu
desenvolupament. L’estrat polític, més enllà del paper
d’impulsor que li correspon, crec que és bo que tingui un
paper secundari durant el procés de desenvolupament.

mitació electrònica, on esdevé una solució transitòria
que ha de perdre pes a mesura que els tràmits es
facin cada cop més en format electrònic. I en segon
lloc, per la necessitat de garantir la multicanalitat en la
prestació de serveis a la ciutadania, que probablement
durant molt de temps haurà de tenir el dret a presentar
i rebre documents en paper. Aquest dret, si algun dia
s’extingeix, serà per un motiu bàsicament
generacional i de canvi cultural, però és el que
justificarà la digitalització, especialment la digitalització
certificada en origen, durant un període major de
temps.
Digitalització certificada, firma digital, DNI electrònic,
factura digital... Estem preparats per a tot el que
comporta tanta evolució tecnològica?

Com creus que afectarà l’actual conjuntura econòmica
en els projectes d’administració electrònica?
Pot resultar xocant, però crec que l’actual conjuntura
econòmica pot afectar de forma força positiva els
projectes d’Administració electrònica. Disposar de pocs
recursos obliga a esmolar l’enginy i a racionalitzar la
despesa. La reducció de la capacitat d’inversió pot tenir
com a conseqüència rebaixar l’obsessió per la
tecnologia, que ha fet mal a molts projectes, i augmentar
el valor de les idees, especialment de les bones idees,
aquelles que donen resultats tangibles. Avui dia anem
sobrats de tecnologia punta, que infrautilitzem per manca
d’una percepció ajustada de la realitat i de les
necessitats dels usuaris. La ciutadania no demana
tecnologia punta, sinó serveis efectius, que aportin valor
objectiu i resolguin problemes. I treballar amb pocs
recursos obliga a prioritzar l’eficàcia del servei per davant
del lluïment i de certa innovació fàtua. I els arxivers, de
treballar amb pocs recursos, en tenim sobrada
experiència.
I un segon factor positiu és que la disminució en la
capacitat de desenvolupar solucions pròpies pot
fomentar l’intercanvi de solucions, el compartir i aprofitar
allò que algú ha desenvolupat amb èxit. L’actual
conjuntura tecnològica, rica en estàndards i sistemes
interoperables, i el creixent ús de programari lliure, posen
fàcil aquest treball cada cop més col·laboratiu.
D’altra banda, hi ha moltes empreses que comencen a
digitalitzar la documentació sense massa planificació.
Han de tindre en compte alguna mesura per poder
preservar i visualitzar la informació en el futur? O el .pdf
és el format estàndard?
La digitalització de documentació en paper es justifica
per dos motius. En primer lloc, per integrar la
documentació ja generada en paper en sistemes de tra-

L'evolució tecnològica hi ha sigut, hi és i hi serà
sempre. I sempre l’arxivística s’ha adaptat a conservar
els nous suports i formats documentals. L’únic que cal
tenir present és que la conservació, la qual l’imaginari
col·lectiu ha concebut molts cops com una activitat
passiva, serà cada cop més un procés tremendament
actiu. Dins el projecte PLANETS s’ha encunyat el
terme “preservació activa” per a descriure aquesta
necessitat d’entendre la conservació no com un estat
sinó com un procès continuat, que implica vetllar pel
manteniment de les condicions de conservació dels
documents, tant pel que fa al seu contenidor com a les
seves característiques intrínseques.
Una de les preocupacions que tenim els arxivers i
gestors de documents es com evolucionarà la nostra
professió. Volem ser bons professionals i, per tant,
hem de continuar formant-nos en... Informàtica? Dret
administratiu? Màrqueting?
Aquesta és la gran pregunta, i potser no en tindrem
mai la resposta. Igual com abans hem comentat la
necessitat d’entendre la conservació com un procés
actiu i continuat, crec que hem d’ubicar la professió
arxivística en un context de canvi continuu. Les
organitzacions estan evolucionant en molts sentits, i
especialment en la gestió de la seva informació.
L’estructura dels estudis ho acaba de fer, amb
l’entrada al nou Espai Europeu d’Educació Superior.
La professió arxivística, doncs, no pot ser aliena a
aquest canvi, i el perfil formatiu de l’arxiver tipus
probablement anirà canviant durant força temps en la
mateixa mesura que ho faci el seu context de treball.
De totes maneres, crec que un bon arxiver sempre
serà aquell que domini a la perfecció les eines i
mètodes que són de la seva plena competència. No
és tant que l’arxiver hagi de saber informàtica o dret
de la informació, com que aquestes disciplines
s’incorporin als seus mètodes de treball i els
enriqueixin. En aquest sentit, crec que a vegades falta
reflexió i valentia per qüestionar els punts febles de la
base conceptual de la nostra disciplina, i que un major
nivell de debat en tots els fòrums possibles ajudaria a
perfilar i millorar les metodologies que hauran
d’aprendre i dominar els futurs arxivers.

Víctor Almonacid Torres, Secretari General
Fernando Gallego García, Tècnic Informàtic
I. Introducció
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, no es limita a establir un
catàleg de drets dels ciutadans, sinó que també establix terminis per a l'efectivitat d'eixos drets. Per consens de les
representacions de les tres Administracions –central, autonòmica i local-, el termini d'aplicació definitiva de la Llei ha
quedat fixat per a totes elles en el 31 de desembre del 2009. Independentment que, a la fi, cap Administració ha
complit el termini, entenem no obstant que, des de la necessitat social i, ara també, des de la legalitat, és necessari
treballar en esta línia.
L'Ajuntament de Picanya (València), des de fa més de 15 anys ha apostat fermament per la implantació de les
noves tecnologies en tots els processos administratius i d'atenció al públic. Des de la creació del lloc Web de
l'Ajuntament, allotjat en Internet des de l'any 1999, s'han anat incorporant servicis de millora. En esta línia, dos de les
últimes incorporacions de servicis a la ciutadania via Internet són l'accés a la televisió local i l’emissió del certificat
digital per a l'obtenció de la firma electrònica, que facilita els tràmits telemàtics dels habitants de Picanya amb les
diferents Administracions Públiques.

Organigrama de l’Ajuntament de Picanya

La preocupació de la Corporació per facilitar les relacions de la ciutadania amb l'Ajuntament, va portar en el seu dia
a abordar l'ambiciós projecte d'instrumentalitzar el Centre d'Informació i Gestió com a “ventanilla única” d'atenció al
ciutadà i punt de referència i inici de qualsevol tràmit amb l'Administració. Així, l'Ajuntament de Picanya es va convertir

en Administració pionera en la prestació d'este tipus de servici centralitzat, per la qual cosa ha sigut, durant molts
anys, un model de referència per a altres projectes semblants en l'Administració Local.
Igualment, i en esta aposta per la modernització, s'han anat incorporant estàndards de qualitat enfocats al control i
mesura dels resultats dels diferents servicis, la qual cosa va conduir, inicialment a la Certificació segons la norma ISO
9001:2000 del Centre d'Informació i Gestió l'any 2002 i posteriorment de la resta de servicis municipals.
En esta línia de desenvolupament informàtic, es va iniciar el projecte en el CIG, per mitjà de l'elaboració d'un
programa de gestió d'expedients que està enllaçat amb un Manual de Gestió on es reflectixen tots els tràmits que
s'inicien en el CIG, i en el que es detallen els requisits documentals i reglamentaris, així com els passos fonamentals
de cada tràmit. Posteriorment, durant l'any 2003, es va perfeccionar l'esmentat programa de gestió, de manera que
enllaça amb altres departaments de l'Ajuntament. Es va aconseguir així, facilitar molts dels tràmits, així com permetre
realitzar consultes des de qualsevol terminal i conéixer en quina fase del tràmit es troba cada expedient. Este
programa es va dissenyar amb la perspectiva de poder controlar paràmetres de qualitat del servici quant als terminis
de resposta, de manera que s'han introduït en l'aplicació, i per cada pas de cada tràmit, els terminis referencials de
resposta, perquè posteriorment calcule les desviacions entre el termini real i l'òptim.
L'any 2007 continua el procés de modernització i millora de l'eficiència a nivell informàtic per mitjà de la
implementació del Projecte denominat “Millora de la xarxa de comunicacions interna i externa de l'Ajuntament de
Picanya”, que va obtindre el reconeixement en forma de subvenció del Ministeri d'Administracions Públiques. Després
de la completa implantació d'este Projecte s'elabora l'actual Pla d'actuació per a la implementació de l'Administració
Electrònica, del qual parlarem en la segon part del present article.

Data de celebració: 10, 11 i 12
de novembre de 2010
Lloc de celebració: València.
Universitat de València. Facultat de
Geografia i Història. Saló de
Graus
Dimecres, 10 de novembre de 2010.
Professorat: Rafael Narbona
Aparisi, Departament d’Història
Medieval de la Universitat
de València
09.00 hores.- Entrega de material
09.30 – 11.30 hores.- Estructura de
les institucions reials en època foral.
11.30 – 12.00 hores.- Descans

12.00 – 14.00 hores.Productors i principals sèries
documentals.
16.00 – 17.45 hores.- Estructura
orgànica de les institucions locals.
17.45 – 18.00 hores.- Descans
18.00 – 20.00 hores.- Productors i
principals sèries documentals.
Dijous, 11 de novembre de 2010
Professorat: Carme Pérez Aparicio,
Departament d’Història Moderna de
la Universitat de València
09.30 – 11.30 hores.- Instauració del
centralisme borbònic en las
institucions reials.
11.30 – 12.00 hores.- Descans
12.00 – 14.00 hores.- Productors i
principals sèries documentals.
16.00 – 17.45 hores.- La nova
estructura del poder local.

17.45 – 18.00 hores.Descans
18.00 – 20.00 hores.Productors i principals sèries
documentals.
Divendres, 12 de novembre
de 2010
Professorat: Vicent Pons
Alós, professor titular de
Ciències i Tècniques
Historiogràfiques
de la Universitat de València
i canonge arxiver de la
Catedral de València
09.30 – 11.30 hores.- Les
institucions eclesiàstiques en
època foral i borbònica.
11.30 – 12.00 hores.- Descans
12.00 – 14.00 hores.Principals productors i sèries
documentals més destacades.

Francisco Ricau González
Tècnic de Documentació Tecnològica
Institut Tecnològic de Informática

Amb la gradual modernització de l'Administració
Pública i l'ús extensiu de sistemes informàtics, el
nombre de documents electrònics creats, rebuts i
distribuïts en l'exercici de les activitats diàries al si de
qualsevol entitat pública ha crescut de manera
exponencial durant els últims anys.
Aquesta adaptació tecnològica, fruit de la pròpia
evolució de les TIC, té una de les seues fites més
importants en la publicació de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos (LAECSP) que reconeix de
manera expressa el dret dels administrats a exigir a
les Administracions la realització dels tràmits per
mitjans electrònics, seguint el principi d'eficàcia
proclamat en la CE.
Un dels punts crítics en aquest canvi de paradigma,
on es consagra la validesa del format digital enfront
del tradicional format en paper, és l'emmagatzematge
segur dels documents i fitxers relacionats amb cada
expedient electrònic una vegada haja finalitzat el seu
període de vigència (etapa activa) garantint, per
imperatiu legal, la seua accessibilitat, disponibilitat,
integritat i autenticitat amb independència del mitjà
físic d'emmagatzematge i el format dels fitxers (art. 31
de la LAECSP).
Per poder abordar la conservació de la
documentació electrònica segons l'exigit per la Llei,
les Administracions Públiques compten amb diverses
opcions:
- Desenvolupar la seua pròpia plataforma d'arxiu
electrònic.
- Adaptar el seu sistema de gestió documental (SGD)
perquè permeta la gestió integral de la documentació
en tot el seu cicle vital.
- Externalitzar el servei de custòdia documental
mitjançant l'ús de plataformes d'arxiu electrònic
creades des d'entitats certificadores, com el cas d'iArxiu1 o similars.

1

i-Arxiu: L’arxiu segur de les administracions publiques catalanes.
Desenvolupat per CAT-CERT (Agència catalana de Certificació).
http://www.catcert.cat/web/cas/1_4_9_iArxiu.jsp

- Adaptar eines de repositori digital (plataformes de
programari) existents en el mercat i utilitzar-les com a
contenidor per a l'arxiu electrònic.
En aquest últim punt, és el codi font obert el que
més solucions ofereix per a l'arxiu digital. La majoria
d'aquestes eines han sigut dissenyades com a gestors
de repositoris digitals seguint el model OAIS (Open
Archival Information System Reference Model –
aprovat com a norma ISO 14721) que implica, en
síntesi, l'existència dels següents mòduls bàsics:
 Mòdul d'ingrés (ingest): gestionarà la introducció
d'informació en el sistema d'arxiu per part dels
productors (SIP) i per tant, realitzarà les validacions
necessàries per assegurar la integritat de la informació,
és a dir: identificació de format original i transformació a
format de llarga durada, comprovació de virus, extracció
i addició de metadades requerides, encapsulació de
contenidors d'informació (AIP), comprovació de
signatura electrònica, etc.
 Mòdul d'emmagatzematge (archival storage): el
procés de conservació o emmagatzematge garantirà
que la informació guardada en el sistema es conserve
en formats adequats per a la seua preservació a llarg
termini. Amb aquest propòsit es realitzaran les
migracions o actualitzacions a suports que garantisquen
la llegibilitat dels documents, es faran comprovacions
periòdiques d'errors i es proporcionaran mecanismes de
còpies de seguretat que asseguren la disponibilitat de la
informació.
 Mòdul d'accés i difusió (access): amb aquest mòdul
els usuaris (consumer) del repositori podran accedir a la
documentació
emmagatzemada
mitjançant
les
funcionalitats típiques de recerca i recuperació. La
gestió de l'accés implicarà la definició d'una política de
control de seguretat i accessos segons el perfil d’usuari,
així com la transformació dels documents en formats
llegibles per al consumidor final (DIP).

Fig.1. Esquema del model OAIS
En els següents paràgrafs s'indiquen exemples significatius de plataformes o programari per a l'arxiu electrònic. La
majoria han estat impulsades des d'àmbits academicocientífics. Cal tenir en compte que les diferències entre aquest
àmbit i el de l'administració pública a nivell de requisits, van a suposar que aquestes eines no incorporen la totalitat de
funcionalitats necessàries, per la qual cosa seran indispensables desenvolupaments addicionals que tinguen en
compte normatives tècniques i requeriments internacionals relacionats amb l'arxivística i els sistemes de gestió de
documents electrònics d'arxiu.
No es tracta, doncs, d'un llistat exhaustiu. S'han seleccionat els repositoris més utilitzats a nivell mundial, dels quals
existeixen nombrosos exemples d'implantació documentats per a poder contrastar la seua eficàcia i que han sigut
objecte d’estudi per part del Instituto Tecnológico de Informática2 en projectes relacionats amb la conservació de
documents electrònics d’arxiu. Les eines escollides han sigut les següents:
 Fedora Commons (http://www.fedora-commons.org/)

Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) és un projecte
desenvolupat per la Universitat de Cornell i va ser patrocinat inicialment per
organismes com la NSF (National Science Foundation) i la DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency).
Es tracta d'un programari per a l'administració d'actius digitals (digital asset) sobre
el qual poden ser implementats molts tipus de repositori com, per exemple, un arxiu
electrònic. És una eina de codi font obert i d'arquitectura modular basat en JAVA.
Utilitza l'esquema de metadades Dublin Core y METS, pot adaptar-se a la norma
ISAD (G) i proporciona recerques per RDF.
La primera implantació pràctica de Fedora es va dur a terme en la Universitat de
Virgínia (1999) i actualment compta amb més de 170 projectes registrats3 entre els
quals destaquen importants universitats, museus, arxius, biblioteques i centres
d'investigació.
En l'actualitat, tant el projecte Fedora com la seua comunitat de desenvolupadors
estan sota l'adreça de l'organització sense ànim de lucre DuraSpace4.

2
3
4

Instituto Tecnológico de Informática: http://www.iti.es/
Fedora Commons Registry: https://wiki.duraspace.org/display/FCCommReg/Fedora+Commons+Registry
DuraSpace: Open technologies for durable digital content. http://duraspace.org/index.php

 DSpace (http://www.dspace.org/index.php
DSpace és una eina desenvolupada per l'Institut Tecnològic de
Massachussets (MIT) en col·laboració amb Hewlett-Packard. La primera
versió del codi va ser alliberada en 2002. Està orientada a l'administració
de repositoris digitals (digital assets) i és usat freqüentment per a
repositoris institucionals.
Es tracta d'una de les plataformes més utilitzades a nivell mundial. En
l'actualitat, compta amb prop de mil projectes registrats5 entre els quals
destaquen els relatius a l'àmbit acadèmic pel seu major nombre. Pel que
fa al nostre país, el grup d'usuaris de DSpace a Espanya (GUDE) manté
un llistat6 de casos d'èxit.
DSpace utilitza l'estàndard de metadades Dublin Core per defecte,
però poden ser afegits nous esquemes de metadades com METS,
MODS, etc. segons siguen les necessitats descriptives dels documents
emmagatzemats. DSpace suporta Open Arxives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) com a
proveïdor de dades. D'aquesta manera els registres estan disponibles perquè les metadades associades als objectes
o documents puguen ser recopilats (harvesting) per tot tipus de recol·lectors.
En l'actualitat i a l'igual que en el projecte Fedora, DSpace està sota l'adreça de l'organització sense ànim de lucre
DuraSpace.


ePrints (http://www.eprints.org/)
ePrints és un projecte desenvolupat inicialment per la School
of Electronics and Computer Science de Sothampton (Regne
Unit) l'any 2000 que te una àmplia difusió principalment en
l'entorn acadèmic. La seua rapidesa d'instal·lació, la senzillesa
d'ús i el cost mínim de manteniment, l’han fet molt popular com
a sistema per a la creació de repositoris de publicacions
electròniques i actualment compta amb més de 300
instal·lacions7 a tot el món.
ePrints compleix el protocol OAI i està basada en
l'arquitectura LAMP i desenvolupada amb el llenguatge de
programació Perl. Ha sigut executada satisfactòriament sota multitud de plataformes. La versió per a Microsoft
Windows va ser llançada al maig de 2010.
A més de les eines descrites en els paràgrafs anteriors, existeixen moltes altres opcions de codi font obert per a
gestionar repositoris digitals o arxius electrònics que per motius d'extensió no s'han pogut exposar. Algunes d'elles
són: Greenstone Digital Library, DAITSS, DIAS, LOKCSS, MyCoRe, RODA, CDSware, etc. Els remetem a la
bibliografia per a ampliar més informació.

Per saber-ne més:
HAN, Y. (2004), "Digital content management: the search for a content management system." En: LibraryHi Tech, vol.
22, n. 4, p. 355-365.
SERRA, J. (2008). “Los documentos electrónicos: qué son y cómo se tratan”. Gijón: Trea.
CENATIC (2009). “Proyecto Integral de Análisis del impacto de la LAECSP en las Administraciones Públicas”.
Disponible en: http://www.cenatic.es/laecsp/

5

Who’s using DSpace: http://www.dspace.org/index.php?option=com_formdashboard&Itemid=151&lang=en
Instalaciones de DSpace en España: http://sod.upc.es/gude/index.php/Instalaciones_de_DSpace
7
Registry of Open Access Repositories (ROAR). ePrints: http://roar.eprints.org/view/software/eprints.html
6

David Seguí Morant
Documentalista de Broseta Abogados
Una vegada decidits a implantar un projecte de
digitalització –ja amb el suport de l’alta direcció i
seleccionada la ferramenta de captura adequada–,
haurem de tindre clar que necessitarem, per altre costat,
una solució de gestió electrònica de documents (SGD).
És a dir, una bona base de dades que ens permeta:

Reflexió.
Anàlisis.
Planificació.

Captura.
Digitalització

Són moltes les organitzacions que cauen en
l’error de digitalitzar sense tindre aquest aspecte cobert,
de manera que la documentació queda recollida
simplement als cd-rom de l'empresa que ens ha
digitalitzat la documentació o, en el millor dels casos, a
una estructura de carpetes compartides al servidor de la

per una banda, el registre dels documents amb els camps
(ara metadades) necessaris per a la descripció de l’ítem
corresponent; per altra, el control de versions (per les que
pot arribar a passar un document) més la seguretat
d’accés; i, per finalitzar el cicle, que tinga un buscador o
algun mòdul de recuperació de la informació continguda.

Descripció

Conservació

companyia, però sense cap descripció més enllà del nom
del fitxer. Aquest article, llavors, tracta d’orientar sobre
l’eina informàtica (Sistema de Gestió Documental o SGD)
apropiada per a una conservació adequada de la
documentació, sempre mitjançant la descripció que es farà
necessària per a la recuperació i consulta posterior.

Propietat del software
Com a primer pas, convé avaluar si el que busquem
és un SGD fet a mida, un dels programaris comercials8
o un dels programaris lliures o software lliure. Les
primeres aporten els avantatges d’una programació
ajustada al que necessitem, però solen donar més
problemes tècnics, ja que resulta complicat tancar tots
els aspectes des d’un primer moment, la qual cosa
comporta la reprogramació, a més de fer-se necessari
contar amb un equip tècnic propi. Pel que fa al
programari comercial, per contra, ens hem d’adaptar a
les funcionalitats que ja hi tenen dissenyades, però
comptem amb l’avantatge de la diversitat de productes
existents i que solen estar ja molt testejats per altres
clients dels propis proveïdors. Respecte al software
lliure, del qual cada vegada hi ha més varietat, pot
resultar l’opció aparentment més econòmica (una
comunitat d’experts, de forma desinteressada,
desenvolupa el sistema), però també requerirem de
l’assessorament tècnic i tal vegada continuat.
Les característiques del lloc on volem implantar el
projecte de digitalització ens ajudaran a triar la solució
més idònia de les anteriors. Així, els SGD fets a mida
8

Llista d’empreses de gestió documental editada pel SEDIC:
www.sedic.es/directorio_empresas_externalizacion.pdf [13/08/2010].

solen ser més costosos en temps i les ferramentes de
software lliure permeten no pagar llicencies d’ús, encara
que haurem de contar amb suport tècnic. Per tant, si
l’organització té una economia sanejada, una bona opció
és la solució comercial, donat que segurament ens
garantirà millores futures, noves actualitzacions del
sistema i amb un suport tècnic constant.

Propietats del software

Conservació

Siga quina siga l’opció triada, i donat que hem
determinat incorporar documents digitalitzats al
sistema, convé que la ferramenta de gestió electrònica
de documents, almenys, treballe bé sobre una base de
dades documental (recordem que aquestes són les que
permeten emmagatzemar i cercar sobre els texts
complets dels documents), o bé sobre una base de
dades relacional (associant les fitxes de cada registre a
un enllaç del document arxivat a altre lloc de
l’ordinador).

L’altre punt clau serà el mètode de conservació
pròpiament dita de la documentació digital i digitalitzada.
No és vàlida una simple estructura de directoris o carpetes
de l’ordinador, donades les seues poques possibilitats de
descripció i recerca dels documents que contenen. En
aquest cas, el requisit tècnic del sistema serà la possibilitat
de poder crear, editar, organitzar i relacionar els
expedients (que es conformaran pel conjunt de documents
d’un mateix assumpte) també d’una manera normalitzada.
A l'igual que l'SGD tindrà indexats els documents, tindrà
indexats els expedients, la qual cosa ajudarà positivament
al mòdul de recuperació.

Aquest aspecte és un punt clau, ja que és el
requeriment tècnic que ens possibilitarà gestionar un
gran arxiu d’imatges amb diferents formats i sense
haver de manipular el paper. Però hi ha altres
característiques que, en certa manera, hauria de
disposar el sistema:
Ha de permetre una descripció completa del
document. No importa si de forma automàtica (amb el
reconeixement de les metadades i del propi text,
mitjançant les tècniques d’OCR); de forma manual
(utilitzant un formulari de camps per a introduir la
descripció); o bé de forma mixta. El que és clar és que
la unicitat en els criteris de descripció i arxivament
incidiran en la qualitat i rapidesa de la recuperació.

Al mateix temps, i malgrat que l’empresa no té obligació
de conservar la documentació amb fins històrics, convé
reflexionar al voltant de la preservació documental i la
seguretat d’accés a llarg termini. És a dir, sobre els
terminis legals de conservació documental (si ens val la
pena digitalitzar certa documentació o no) i les garanties
de visualització/consulta en els requeriments futurs. Anirà
bé la creació de diverses còpies de seguretat de la
documentació i de la pròpia base de dades. És un risc alt
que no val la pena córrer pel cost que tenen estes còpies,
bé siga amb suports òptics, bé siga amb discos durs, el
preu dels quals ha baixat considerablement en els darrers
anys.

Ha de tindre la capacitat de poder visualitzar (i editar,
si escau) els documents arxivats, per diferents usuaris
al mateix temps, de forma que puguem realitzar i
conservar versions diferents d’un mateix document. I
aleshores, ha de contar amb una seguretat de control
d'usuaris i un historial de les consultes.
Ha de comptar amb un mòdul de recuperació de la
documentació. Un motor de recerca que tinga en
compte els camps utilitzats en la descripció i que ens
permeta fer ús d’ells i combinar-los (incloent el propi
contingut). Part important aquesta, donat que un
sistema de gestió de documentació administrativa no
admet ni soroll ni silenci en la recuperació, doncs el que
normalment cerquem són documents (i no informació).
Tanmateix, als SGD avançats, existeixen altres
mòduls com les plataformes web que solen ser
versions on-line del programari per poder accedir als
expedients i documents des de qualsevol ordinador
connectat a la xarxa; o bé la gestió de tesaurus i
quadres de classificació; la gestió de fluxes de treball;
integració amb altres aplicacions de l'empresa, com
puga ser amb el CRM (per a la gestió de dades i
relacions amb els clients) o amb l'ERP (per a la gestió
de la tresoreria i facturació); etc.

En definitiva, donat que les empreses busquen la seua
rendibilitat, un projecte de digitalització de la
documentació pot presentar-se com a millora la gestió
documental: evitant la manipulació del paper i donant-li un
accés ràpid i universal al seu contingut, amb la qual cosa
farà estalviar temps i diners. Però cal dissenyar bé el
projecte per que no se’ns torne en contra. Com s’ha vist,
no es tracta només de compres en tecnologia. Caldrà
implicar a tota l’organització i sempre convé saber fins on
es vol arribar, conéixer l’equip humà disponible i
pressupostar el cost de les inversions, aspectes
imprescindibles per abans de començar.

Unió Europea
Reglament (UE) Nº 583/2010 de la Comissió d'1 de juliol de 2010 per el
qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 65/CE del
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les dades fonamentals per a
l'inversor i a les condicions que han de complir-se en facilitar aquestes
dades o el fullet en un suport durador distint del paper o a través d'un lloc
web. (DOUE 176, de 10/07/2010)
Dictamen del Comité de les Regions sobre el tema Internet dels objectes i
reutilització de la informació del sector públic (DOUE C 175/09 de
01/07/2010)

Estat espanyol
Resolució de 12 de juliol de 2010, de la Sotssecretaria, per la qual s'aprova la relació de documents electrònics
normalitzats de l'àmbit de competència del registre electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda. (BOE 171, de
15/07/2010)

País Valencià
ORDE 12/2010, de 13 d'agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i
convoquen ajudes econòmiques destinades a entitats locals per a la seua incorporació a la plataforma electrònica
comuna d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6348, de 06/09/2010)
ORDE 13/2010, de 13 d'agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i
convoquen ajudes per a les menudes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana a fi de promoure la utilització
del negoci electrònic i, específicament, fomentar la facturació electrònica (e-FACTURA), en l'exercici 2010. (DOCV
6348, de 06/09/2010)

D’altra banda, s'han publicat els anuncis i edictes sobre aprovació de l’ordenança d’administració electrònica de la
Diputació de València (BOP 218, de 14/09/2010) i Alacant (BOP 141, de 27/07/2010) i dels Ajuntaments:

Alacant
Altea (inicial BOP 102, de 01/06/2010), Banyeres de Mariola (adjudica contracte, BOP 111, de 14/06/2010), Rojales
(Licitació, BOP 115, de 18/06/2010).

Castelló
Incorporació a la Tramitació Electrònica dels tràmits i procediments de la Secció de Informació, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana. (BOP 29/06/2010).

València
Aprovacions definitives:
Villargordo del Cabriel (BOP 177, de 28/07/2010), Manuel (BOP 181, de 02/08/2010), Moixent (BOP 205, de
30/08/2010), Titaguas (BOP 155, de 02/07/2010), Godella (BOP 171, de 21/07/2010), Vallés (BOP 175, de
26/07/2010)
Aprovacions inicials:
Vallada (BOP 160, de 08/07/2010), Gátova (BOP 166, de 15/07/2010), Riba-roja de Turia (BOP 167, de 16/07/2010),
Caudete de las Fuentes (BOP 204, de 28/08/2010)

Carmen Vedreño Alba.
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
Des de la publicació d'Auditoria de circuits administratius. anàlisi i propostes de
millora fins esta nova publicació de Circuits administratius. disseny i millora.
simplificació i eficiència per a l'e-administració s'han produït canvis profunds.
Canvi de paradigma, de la voluntarietat per a l'administració al dret del ciutadà.
Estos nous drets dels ciutadans, arreplegats en la llei 11/2007, i en la nostra llei
3/2010, d'administració electrònica, ens obliguen a poder registrar documents
electrònicament, a conéixer l'estat de tramitació dels seus assumptes, a poder pagar
electrònicament, a ser notificat electrònicament, a triar els canals i mitjans de relació
amb l'administració.
La tecnologia ens oferix solucions a tot això però ens obliga a una reenginyeria de
processos que tan encertadament han abordat els autors del llibre que ens ocupa,
sobretot en l'establiment que s'ha de crear una col·laboració entre els gestors, els
informàtics, llicenciats en dret, imprescindibles per a l’estudi de la legalitat, i arxivers.
Per a això s'ha de partir de la situació existent i estudiar en profunditat com es poden
reduir les càrregues administratives de cara a la petició que es fa al ciutadà de
documentació, moltes vegades innecessària per als procediments, o que es poden obtindre d'altres administracions o
organismes, gràcies a la interoperabilitat.
Pense que este llibre, sobretot pel bagatge que tenen els seus autors d’haver realitzat la seua anterior publicació,
que va constituir una ferramenta valuossíssima per a tots els que participen o han de participar en este treball de
determinar el conjunt de documents necessaris que han de materialitzar-se en un expedient electrònic o en paper, val
la pena llegir-lo. Jo el comprí quan em vaig assabentar de la seua existència i ens ha resultat molt profitós per a mi i
per a la meua organització.

A tu t’agraden els bous? Aleshores, tens el mateix
gust que les vaques!
Durant els darrers mesos, s’ha parlat molt de les
festes taurines... I com no, València és una d’eixes
regions on pareix ser no volem perdre algunes
tradicions animals. Per aconseguir-ho, és clar que
destinarem alguns esforços, temps i, per tant, diners a
l’exaltació del bou i la vaca.
Ja que he tingut l’ocasió, aprofite el butlletí per a
animar-vos a que fiqueu un bou, si sou arxiveres (o una

vaca, si sou arxivers) a l’entrada del vostre arxiu, tal
vegada així pugam recollir alguna altra subvenció o ajuda
per a preservar la resta de patrimoni històric, social i
cultural...
Felicitats (sinceres) al sector taurí, que sempre sap
estar visible. I al cap i a la fi, ens agrade o no, tothom té
dret a guanyar-se la vida, sempre clar respectant als
demés i sense fer mal a ningú...
BlueYelowRedbull

Revolució digital al País Valencià: ja ja!
Cada vegada són més els usuaris dels arxius que conten meravelles de l'hemeroteca digital de la Biblioteca
Nacional o de La Vanguardia, on apareixen notícies de gairebé tots els pobles valencians. Per a quan ho faran
Levante i Las Provincias o els altres diaris valencians? O les hemeroteques valencianes? Esperen que ho facen a
Madrid o Barcelona?
L'insatisfet

Fede Vidal Martínez
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la UV-EG (2007/2010)
En aquestes línies s’intenta fer una reflexió, a nivell
personal, del que ha sigut l’estudi de la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de València
(Estudi General).
En primer lloc, la qüestió acadèmica ha estat molt bé,
donat que la Universitat té al seu planter molts
documentalistes, arxivers, bibliotecaris, etc., i
aleshores, les assignatures que aquests imparteixen
les solen enfocar des de la perspectiva de la feina que
desenvolupen dia a dia, juntament amb la docència. He
volgut ressaltar “etc.” perquè moltes de les
assignatures tenen poc a vore amb el tema que ens
interessa, que per exemple són pertanyents a
departaments de la Facultat de Filosofia. Està clar que
s’ha d’oferir una oferta, quan més ampla millor, però
tanmateix s’han suprimit o deixat sense docència altres
com “Història, ús i conservació de la memòria escrita
occidental“, “Estadística”, ... per no esmentar la
supressió d’un grup de “Descripció de documents
d’arxiu”, oferint sols trenta places per cursar dita
assignatura. També hem de destacar, que les dates
dels exàmens, a diferència dels estudiants d’altres
Facultats no han estat fixades, fins un parell o mes i
mig, abans dels exàmens, dificultant la nostra
planificació, tant dels estudiants que treballen, com
aquells que sols estudien.

encara com ha sigut. Per al curs 2009/2010 es va oferir un
“curs d’anivellació al Grau” que finalment es va suspendre
i que enguany no s’oferirà, i tampoc sabem per què. Així
com no ens han orientat per saber quin camí prendre, tant
en cas de voler estudiar com buscar feina, la
“desinformació” s’ha apoderat de nosaltres i la pregunta
que uns a altres no parem de fer-se és: “què farem l’any
que ve?”; de la què ningú pot donar una clara resposta.
Per finalitzar, s’ha de comentar els nous requisits per
accedir a beques de formació en el tema de
Biblioteconomia, Documentació i Arxivística, que oferta la
Generalitat Valenciana i les Diputacions, que si bé, ara ja
és indispensable tenir la Diplomatura, ha reduït l’edat
d’accés als trenta-cinc anys, en enrere; és a dir que la
majoria dels que hem acabat enguany, que vam accedir
pel torn de majors de vint-i-cinc anys, no podem accedir, o
com és el meu cas no està massa clar ja que en vaig fer
trenta-quatre en març de 2010.
En conclusió, la falta d’informació ha sigut la “tònica
dominant” al llarg de l’estudi, i ara la inserció en la vida
laboral es fa costosa per aquest motiu. L’intent de
manifestar aquestes idees és per a que des de
l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents
Valencians, intentem adonar-se de la importància de la
formació dels nous professionals, i fer força, en la mesura
de les possibilitats, de millorar aquestes mancances.

Seguint, la implantació del nou Grau en Informació i
Documentació ha sigut com qui diu "de la nit al matí",
almenys per als estudiants, que no sabem ben bé

Jornada innova.doc_10
Els propers 13 i 14 d'octubre tindrà lloc a l'espai CosmoCaixa de
Barcelona la setena edició de la jornada innova.doc, impulsada per la
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de la Direcció
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Enguany
es presentaran pràctiques reals d’implementació de mòduls de gestió i
arxiu de documents electrònics (Electronic Records Management),
tanta organitzacions públiques com privades. Per a més informació:
www.innovadoc.cat

Nou butlletí del Comité Tècnic de Normalització AEN/CTN50. Documentació d'AENOR
El Comité Tècnic de Normalització AEN/CTN50. Documentació d'AENOR, a fi de donar a conéixer els important
treballs que s'estan duent a terme en el camp de la normalització i considerant que pot ser de gran interés per als
professionals, ha elaborat un Butlletí de Notícies que arreplega les activitats en les Àrees de gestió de documents i
biblioteques. Trobareu, entre altres, les últimes normes publicades i adoptades pel Comité, projectes en curs,
participació en els grups de treball internacionals i el pla d'acció per al 2010, així com un gràfic molt il·lustratiu de les
fases d'elaboració de les normes nacionals i internacionals. Podeu consultar-lo seguint: http://www.fesabid.org/ctn50/boletin-de-noticias

Creació de Nagasaki Archive
Coincidint amb el 65è aniversari del bombardeig americà sobre Hiroshima i
Nagasaki, s’ha creat el Web ‘Nagasaki Archive’. Es tracta d'un projecte
interactiu a llarg termini que compta amb la col·laboració de la Universitat
Metropolitana de Tokio, però que també es nodreix de les aportacions dels
supervivents del desastre. El Web proporciona, a més, gran quantitat de
fotografies de Nagasaki i retrats i experiències dels testimonis ubicats en
mapes en 3D. Podeu visitar el web a:
http://en_nagasaki.mapping.jp/p/nagasaki-archive.html

Jornades SIGD a València
Del 30 de setembre a l'1 d'octubre se celebraran a València les “Jornadas sobre Sistemas Integrados de Gestión
Documental en la sociedad de la información y el conocimiento. Estado actual y tendencias de futuro", organitzades
pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Podeu descarregar el programa
complet i el butlletí d'inscripció a la web del COBDCV http://www.cobdcv.es/

Una nova Llei de la Generalitat torna a sorprendre els professionals de l'arxivística, malgrat que s'ens deia que les
coses anaven a canviar. Novament, la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques ha estat derrotada en el
compliment de les seues competències, entre les quals s'hauria de trobar la de salvaguardar el patrimoni documental,
afavorir la seua accessibilitat i assegurar la garantia que per a la defensa dels drets dels ciutadans suposen els arxius
públics regits per professionals, en aquest cas a l'àmbit local.
Segons la Llei d'Arxius, tant les diputacions, com els municipis de més de 10.000 habitants han de tenir un arxiu
propi amb el personal adequat. L'incompliment sistemàtic d'aquest article ja havia estat denunciat reiteradament per
aquesta Associació. Cinc anys després, la pròpia Generalitat no estableix l'obligatorietat d'aquest servei en cap
municipi, independentment del seu nombre d'habitants.
Per si de cas algú no coneix els contradictoris articles en qüestió, els assenyalem a continuació:
LLEI 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.
Article 36. Entitats locals obligades a tindre servici d'arxiu.
1. Les diputacions provincials i els ajuntaments de municipis de més de deu mil habitants estan obligats a tindre un
servici d'arxiu propi.
2. El servici d'arxiu esmentat haurà d'estar dotat de personal arxiver amb la titulació corresponent i d'instal·lacions
adequades per a conservar els documents.
LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Article 34. Servicis mínims obligatoris.
Els municipis, per si mateixos o associats, hauran de prestar com a mínim els servicis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua
de consum humà, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i
begudes i agència de lectura.
b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parcs públics, biblioteca pública, mercat,
tractament de residus i seguretat pública.
c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de servicis socials,
prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic i defensa d’usuaris i consumidors, en particular,
l’assessorament i informació en matèria de consum.
d) En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció
del medi ambient.

La Junta Directiva
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