MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- Introducció
L’Arxiu Comarcal del
tractament dels fons
aquestes feines, des
convenient procedir a
partida pressupostària

Berguedà té la necessitat d’aprofundir en la descripció i
documentals que té dipositats. Per tal de desenvolupar
de la direcció de l’Arxiu Comarcal del Berguedà es creu
la contractació d’una suport tècnic extern amb càrrec a la
corresponent de la gestió de l’arxiu.

2. Descripció de la situació actual
L’Arxiu Comarcal del Berguedà ha vist incrementats durant els últims anys els seus
fons significativament i la previsió actual és que en els pròxims mesos el volum
d’ingressos de documentació continuï essent important. Els recursos humans de
què disposa actualment l’arxiu – un director i una auxiliar administrativa – no són
suficients per portar al dia la descripció dels fons que han entrat i dels que
entraran, per la qual cosa és necessari contractar suport tècnic extern per tal de
poder dur a terme amb major eficiència aquestes tasques de descripció i
tractament documental.
Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el tractament documental (les tasques de descripció
de la documentació de l’Arxiu Comarcal del Berguedà i d’aquelles altres que hi
estan associades).

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments
La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la prestació de forma
periòdica d’un servei de suport al tractament i descripció dels fons documentals
dipositats o pendents de transferir a l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
Les tasques a desenvolupar es concreten en:
- Descriure i reorganitzar documents d’arxiu:
- Actuar en la conservació preventiva dels fons:
- Donar suport en les transferències i disposició de la documentació de nou
ingrés a l’arxiu.
- Fer transcripcions i recerques que siguin necessàries per a les activitats de
difusió de l’arxiu.
S’exigeix al contractista que el/s professional/s que executin les tasques previstes
en el present contracte compleixin els requisits següents:
- Estar en possessió de Diplomatura o Grau de Geografia i Història, Història,
Història de l'Art, Humanitats, Filosofia i Lletres, o Biblioteconomia i
Documentació.
- Acreditar el nivell de suficiència de català (nivell C).
- Acreditar experiència, mitjançant contracte laboral o bé com a empresa de
contractació externa, en arxius comarcals, municipals, provincials o d’altres
administracions públiques.
- Conèixer el programari informàtic utilitzat per la Xarxa d’Arxius Comarcals o
similar.
- Tenir coneixements dels fons arxivístics del Berguedà.

5. Anàlisi Econòmica
a.- Finançament
La contractació d’aquest servei ha d’anar amb càrrec al capítol 2 – Despeses corrents
de béns i serveis, i es finança amb la transferència anual que el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya aporta al Consell Comarcal del Berguedà per a la
gestió de l’Arxiu Comarcal del Berguedà.

b.- Estudi de mercat
En els preus de la licitació seguim la informació que publica l’Associació d’Arxivers –
Gestors de Documents de Catalunya pel que fa a la retribució de feines en l’àmbit
de l’arxivística i gestió documental per tal de radiografiar la realitat dels arxius
catalans.

Per tal de quantificar aquestes retribucions dels serveis prestats en un arxiu, ens
basem en l’últim Estudi de remuneració que l’Associació d’Arxivers – Gestors de
Documents va dur a terme, de l’any 2014 (https://arxivers.com/mon-

laboral/retribucions-professionals/). En l’estudi de remuneració, les tasques a
desenvolupar en aquesta contractació de serveis es troben en un rang retributiu
d’entre 22.071 i 27.085 euros anuals. Partint també d’aquest estudi, i d’acord amb
les tasques de la present contractació associables a la categoria corresponent, un
tècnic auxiliar d’arxiu – C1 dels ajuntaments de la província de Barcelona tenia una
retribució el 2010 de 23.014,85 euros.
Així doncs, si apliquem aquests barems a un únic dia laborable a la setmana, ens
movem en una forquilla d’entre 4.414,20 i 5.417 euros (4.602,97 euros en els
ajuntaments de la província). Caldria actualitzar les retribucions amb els increments
corresponents des de la data d’aquests estudis, amb la qual cosa ens situaríem al
voltant d’uns 5.000 euros anuals. A aquests s’afegeixen les despeses generals i
benefici industrial que s’estima en un 10%.
c.-. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 27.500 euros (IVA exclòs).

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 07/3322/226.10 del
Pressupost per a l'exercici 2021.
El servei no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, ja que es finança amb una petita part de la transferència
anual que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya aporta per a la
gestió de l’Arxiu Comarcal del Berguedà.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert sense fraccionament en lots, ja que això
dificultaria l’execució correcta del contracte des del punt de vista tècnic.
b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte de serveis.
c. Anàlisi d'execució per lots
No hi ha execució en lots.

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà: 1 any a partir de l’adjudicació. Es preveu
la possibilitat de renovació a través de pròrroga anual fins a un màxim de 60 mesos
en total.
Data inici (Prevista)

1 de març del 2021

Data final

28 de febrer del 2022

Durada

12 mesos
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