Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació
d’un suport tècnic i de consultoria en gestió
documental al servei d’arxiu i gestió documental de
l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oleguer Benaiges Xirinachs, Tècnic, el dia 22/03/2021 a les 12:51, que informa.
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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona considera la gestió documental “com a part substancial del conjunt
de polítiques i procediments que conformen el model de gestió administrativa de
l’Administració municipal”, tal com s’estableix en la Política de Gestió Documental (BOPB del 10
de novembre 2015) entenent que “s’alinea amb les mesures que el govern municipal impulsa
per a la implantació de l'administració electrònica”.
A més, la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius (DSMA) entre les funcions i responsabilitats
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atribuïdes en la Política de Gestió Documental es troba la de “Dissenyar els plans d'acció per a la
implantació del sistema de gestió documental corporatiu (AIDA) amb la col·laboració d’altres
òrgans municipals implicats”.
Entre els instruments que permeten desenvolupar la política es troben els del sistema
corporatiu de gestió de la documentació anomenat AIDA (Administració Integral dels
Documents i dels Arxius). El sistema AIDA aplega els criteris metodològics, tècnics i d’arxivament
per a la gestió documental i el tractament arxivístic dels documents generats i rebuts per
l’Ajuntament de Barcelona des del seu inici fins a la seva eliminació o conservació definitiva,
atenent a criteris d’eficàcia, rendibilitat i recuperació ràpida de la informació.
El sistema AIDA permet controlar de forma eficient i sistemàtica la creació, el tractament, la
preservació i l’accés dels documents produïts en paper, així com els fitxers electrònics que es
guarden en els directoris de xarxa durant tot el seu cicle de vida.
La implantació del sistema AIDA a les oficines municipals serveix de base per a la transformació
que suposa l’administració electrònica i la creació de documents i expedients electrònics amb
totes les garanties. En aquest context s’ha aprovat el Model de Gestió de Documents Electrònics
de l’Ajuntament de Barcelona (BOPB del 30 de juliol de 2016).
Un cop implantat el sistema de gestió documental AIDA, tasca que s’ha dut a terme entre els
anys 2019-2021, cal fer un seguiment i manteniment d’aquest sistema. Aquests manteniment
consisteix en l’actualització de les eines i instruments del sistema i en l’observació i anàlisi dels
canvis realitzats els darrers anys a la Gerència d’Ecologia Urbana. Durant la implantació del
sistema de gestió documental, també es van observar projectes d’organització d’informació i
documentació que no entraven dins de l’abast del projecte d’implantació. Per altra banda, tan
l’Arxiu com la pròpia Gerència d’Ecologia Urbana han anat caminat cap a l’administració
electrònica i per portarà a terme aquests projectes també es fa necessari el treball de
consultoria en gestió documental.
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D’altra banda, alineat amb el Pla d'actuacions municipals (PAM) i la resta d'instruments de
programació de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Director d'Arxius 2020-2023 (PDA) comunica
la missió, la visió i els valors de l'Arxiu Municipal de Barcelona, i alhora estableix les principals
línies estratègiques i els projectes arxivístics prioritaris de tots els òrgans i centres de l'Arxiu
Municipal de Barcelona. Segons en PDA, l’Arxiu Municipal de Barcelona té com a missió: garantir
la gestió i la disponibilitat dels documents de l'Ajuntament de Barcelona, així com facilitar-ne
l'accés per assegurar els drets de les persones, promoure la investigació i donar suport a
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l'Administració municipal, tot contribuint activament a la memòria, el coneixement, la
comprensió i la governança de la ciutat per part de la seva ciutadania. Un dels seus objectius
estratègics és facilitar l'accés als documents i recursos d'informació de la ciutat tot garantint la
seva preservació.
L’Arxiu Central d’Ecologia Urbana recull els objectius estratègics del PDA, i concretament
l’esmentat anteriorment, a través d’un servei propi d’arxiu destinat a donar servei tant a la
Gerència d’Ecologia Urbana com a les empreses, instituts i ens autònoms que en depenen.
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OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és la contractació d’un servei tècnic especialitzat per al suport al
Responsable d’Arxiu i Gestió Documental de la Gerència d’Ecologia Urbana (en endavant
RAGD_AEU) juntament amb un servei de consultoria professional per a portar a terme el
seguiment i manteniment del Sistema d’Administració Integral dels Documents i dels Arxius (en
endavant sistema AIDA) a la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i donar
suport a la transició digital de l’administració.
El pressupost total de licitació s’estima en 204.732,00 euros (IVA inclòs) amb el desglossament
següent: 169.200,00 euros, pressupost net, i 35.532,00 euros en concepte d'Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21 per 100.
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ABAST

El Servei de consultoria ha de cobrir totes les activitats referents als àmbits següents, i que es
descriuen a l’apartat 4 Descripció dels treballs a realitzar:
-

Consultoria al seguiment i manteniment del sistema de gestió documental AIDA
 Coordinar i executar els projectes relacionats amb el seguiment i el manteniment
del sistema AIDA a les diferents dependències municipals de la Gerència d’Ecologia
Urbana i suport en la gestió del canvi (inclouen aquells projectes relacionats amb
l’Administració electrònica)
 Suport, validació i gestió en la creació de les carpetes de xarxa corresponents a
l’estructura del Quadre de Classificació de l’Ajuntament de Barcelona i d’acord
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-
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amb la Directriu tècnica per a l’organització dels documents i dels directoris
electrònics
 Suport, validació i gestió dels anàlisi documentals necessaris per a la
implementació de l’administració electrònica seguint les directrius i plantilles
marcades per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de
Barcelona
 Suport i elaboració de propostes d’actualització dels instruments del sistema de
gestió documental AIDA
Suport a la gestió dels projectes i serveis de l’arxiu central d’Ecologia Urbana
 Coordinar i portar a terme l’execució dels projecte del Pla Director d’Arxius a la
Gerència d’Ecologia Urbana i als seus ens associats (empreses, instituts i altres
organismes autònoms).
 Suport en el tractament de la documentació activa i semiactiva, en suport físic i
aplicació de la disposició corresponent.
 Coordinar la resposta a les sol·licituds dels usuaris interns i externs a partir de la
gestió del préstec, la consulta presencial i la reproducció de document, segons els
paràmetres i la metodologia del Sistema Municipal d’Arxius recollits en el
Reglament d’Arxius, la Carta de servei i el Catàleg de serveis.
 Controlar i extreure indicadors de la pròpia tasca i de la tasca dels altres per a fer
un seguiment dels objectius de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

L’Ajuntament haurà d’aprovar, prèviament a l’inici del projecte d’implantació, la proposta de
l’empresa adjudicatària.

4.1 Suport al seguiment i manteniment del sistema de gestió documental AIDA
Aquests servei està destinat a fer el seguiment i manteniment del sistema AIDA de forma
integral segons un pla de treball prèviament establert. També consisteix en donar suport en les
tasques de l’arxiu en relació a la transició digital de l’Ajuntament de Barcelona.
El seguiment i manteniment comportarà accions proactives de revisió de la implantació
realitzada. Com a conseqüència d’aquesta revisió poden sorgir altres accions de formació,
comunicació, acompanyament al canvi, i coordinació per aconseguir la màxima eficiència i
eficàcia en l’ús de la metodologia del sistema AIDA i per ajustar el nou mètode de treball
corporatiu en la gestió dels documents electrònics i en paper.
La implementació comportarà, també, l’adequació dels sistemes de treball en matèria de
gestió de documents, de manera que quan es finalitzi amb cada projecte, s’acompleixin els
objectius concrets especificats a l’inici del projecte.
Es pressuposa de l’empresa adjudicatària el coneixement en profunditat dels instruments del
sistema AIDA que haurà d’adaptar a les necessitats dels treballadors municipals, destinataris
finals d’aquest projecte. Les referències als documents en què es defineix el sistema AIDA es
troben a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

5

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oleguer Benaiges Xirinachs, Tècnic, el dia 22/03/2021 a les 12:51, que informa.

En el seguiment del sistema de gestió documental AIDA es treballaran principalment
l’organització d’informació i documentació relacionada, els anàlisi documentals per a
l’administració electrònica i tots aquells projectes que han quedat pendent de la implantació
del sistema de gestió documental.
Pel que fa al manteniment del sistema de gestió documental AIDA comportarà l’anàlisi de
l’estat del sistema amb les visites corresponents a les oficines i el control dels indicadors del
sistema de gestió documental.
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4.1.1

Metodologia

a) La proposta metodològica ha de partir de l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Ecologia
Urbana, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Ha de tenir en compte les
característiques dels participants i els seus coneixements teòrics i pràctics que ja s’han
detectat en les fases de diagnosi i implantació. Els coneixements a impartir hauran de
superar les necessitats inicials detectades.
b) L’empresa adjudicatària ha de dissenyar un procés d’identificació de les necessitats de
gestió documental de les oficines de la Gerència d’Ecologia Urbana
c) El projectes es desenvoluparà a partir de la definició de la competència i capacitats fins
el disseny de metodologies i avaluació.
d) L’empresa adjudicatària ha de demostrar de forma clara i precisa com s’aconseguiran
els objectius específics proposats, de forma lògica i estructurada, detallant els
procediments, tècniques, activitats i metodologia durant el treball individual i grupal.
e) Les sessions formatives s’organitzaran en tutories i combinaran les sessions teòriques
amb les pràctiques a partir de la documentació que gestiona cada persona o unitat
administrativa. Les sessions pràctiques predominaran sobre les teòriques.
f) La formació especialitzada en arxivística es personalitzarà a tots els treballadors de
forma individualitzada o en grups reduïts, d’acord amb les necessitats de cada
dependència.
g) A més dels materials específics que proporcionarà l’Ajuntament de Barcelona,
l’empresa adjudicatària podrà entregar a l’alumnat altres productes o mitjans per un
correcte aprenentatge i formació que s’adaptaran a les necessitats de l’alumnat com
vídeos, eines i recursos didàctics, etc.
h) L’acompanyament comportarà el recolzament, l’entrenament, la pràctica i l’ajuda
perquè els treballadors integrin en la seva pràctica diària el sistema AIDA tant amb els
documents electrònics com físics.

4.1.2

Activitats

L’equip de consultoria ha de portar a terme les activitats següents:






Participació a les reunions de treball de preparació i coordinació de la implantació.
Redacció de les actes i documents d’acord i justificació de decisions.
Participar en les accions de formació i acompanyament individualitzat, tan en la
formació bàsica com especialitzada.
Coordinació i acompanyament als projectes de tractament documental tan en
suport físic com electrònic.
Revisió dels materials i participació en les accions de gestió del canvi dirigides als
diferents col·lectius implicats.
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Participació en la creació d’un sistema de seguiment i avaluació de la implantació.

4.2 Atenció a l’usuari
L’empresa adjudicatària coordinarà i donarà resposta a totes les sol·licituds d’informació i de
consulta de documents que arribin a l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana tan siguin externes com
internes. Això inclou també la gestió de les sol·licituds de reproducció.
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Farà d’enllaç amb l’empresa encarregada de la custodia de la documentació per tal de poder
accedir a la documentació i poder servir els préstecs necessaris
L’empresa adjudicatària portarà a terme el control i recollida de dades de la consulta per tal de
fer un seguiment de la mateixa amb les eines i instrument que es facilitaran des de
l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària proposarà millores en la gestió de la consulta i el préstec dirigides a la
optimització de recursos i l’assoliment d’un servei més eficient i eficaç.
De l’execució d’aquests servei se n’espera que el servei de consulta de l’Arxiu Central
d’Ecologia Urbana sigui una referència dins de l’Ajuntament en la resolució de consultes
d’informació internes.

4.3 Donar suport en la coordinació i execució de projecte d’arxiu i gestió
documental
Aquest servei consisteix en donar suport a la coordinació i execució dels projectes arxivístics i
de gestió documental que emanen del Pla Director d’Arxius de l’Ajuntament i afecten a la
Gerència d’Ecologia urbana. Això inclou els assessorament a les oficines, el tractament de
documentació activa, semiactiva i històrica i totes aquelles accions relacionades amb la gestió
documental i l’arxiu.
L’empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb les empreses proveïdores de serveis
arxivístics per tal de coordinar i gestionar aquelles tasques que requereixin de la participació
de tercer. Igualment caldrà que assisteixi a les reunions de seguiment a les que sigui
convocades.
L’empresa adjudicatària portarà a terme el control i recollida de les dades necessàries per al
control, gestió i supervisió dels diferents projectes que portin a terme.
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CALENDARI D’ACTUACIÓ

La fase d’execució del seguiment i manteniment del sistema de gestió documental és de dos
anys, així el suport al servei d’arxiu ha de ser paral·lel a la implantació. La previsió inicial
d’aquest projecte s’estendrà doncs al llarg dels anys 2021-2023. La distribució de les hores al
llarg dels dos anys de contractes es basarà en la següent taula i previ acord entre l’Empresa
adjudicatària i l’Ajuntament de Barcelona:
PERFIL
PROFESSIONAL
Consultor sènior
Consultor junior

2021
150 h.
350 h.

CÀRRREGA ESTIMADA D’HORES
2022
2023
600 h.
450 h
1.400 h.
1.050 h
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Total
1.200 h.
2.800 h.

500 h.
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2.000 h

1.500 h

4.000 h.

Equip de treball

L’equip de treball comptarà amb les competències, coneixements i qualificacions necessàries
per dur a terme l’objecte del contracte. L’Ajuntament podrà demanar la seva substitució si no
compleix amb les competències establertes.
Per a aquest servei es requereixen els següents perfils:
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Una persona amb el perfil de consultor sènior especialista en arxius, Gestió
documental i anàlisi documental
Una persona amb perfil de consultor junior amb formació en gestió documental i
arxius.

6.1 Funcions per perfil professional
L’Ajuntament de Barcelona estima que els perfils necessaris i mínims a aportar per part de
l’empresa adjudicatària són les següents:
Consultor sènior
Les seves tasques principals són:











Coordinar l'equip de suport i consultoria i actuar com a cap de projecte i director
tècnic dels treballs a realitzar.
Participar a les reunions a les quals sigui convocat.
Proporcionar una visió global sobre els aspectes documentals.
Proporcionar propostes a debatre pel RAGD_AEU. Participar en les tasques d’anàlisi i
propostes d’alternatives per a la implantació del sistema de gestió documental.
Proposar i crear les estructures de carpetes de xarxa corresponents a les unitats on
s’estableixi.
Formar i fer l’acompanyament en la gestió del canvi en el lloc de treball al personal
acordat.
Elaborar el material que li sigui requerit.
Participació en el procés de validació i elaboració d’informes en relació al sistema de
gestió documental AIDA.
Suggerir canvis o millores en els instruments de gestió documental.
Participar en la realització de nous anàlisis documentals.

Perfil i experiència





Una titulació de grau o llicenciat universitària i una especialització en arxivística/gestió
documental.
Experiència mínima de 5 a 10 anys en la implantació de projectes de sistemes de gestió
de documents i arxius.
Experiència de participació com a consultor sènior en un mínim de 3 a 5 projectes
relatius a la gestió documental en l’àmbit de l’Administració Pública.
Experiència de participació com a consultor sènior en un mínim de 3 a 5 projectes
relatius al tractament de fons d’arxiu i gestió documental.
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Consultor junior
Les seves tasques principals són:
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Donar suport a la consultoria per a la implantació AIDA.
Participar a les reunions a les quals sigui convocat.
Proporcionar una visió global sobre els aspectes documentals.
Coordinar i executar projectes d’arxiu i gestió documental de la Gerència d’Ecologia
Urbana.
Coordinar i proposar millores en l’atenció a l’usuari intern i extern.
Contactar amb tercer per a l’execució de projectes
Elaborar el material que li sigui requerit.
Participació en el procés de validació i elaboració d’informes en relació al seguiment i
manteniment del sistema de gestió AIDA.
Suggerir canvis o millores en els instruments de gestió documental.
Participar en la realització de nous anàlisis documentals.

Perfil i experiència
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Una titulació de grau o llicenciat universitària i una especialització en arxivística/gestió
documental.
Experiència mínima de 2 a 5 anys en projectes de tractament de fons d’arxiu i gestió
documental.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ

A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte.

7.1 Lloc de prestació del contracte
El consultor junior durà a terme els serveis professionals en els indrets territorials on es trobin
les dependències de la Gerència d’Ecologia Urbana i els seus Organismes Autònoms. El
Consultor Sènior durà a terme els serveis professionals al seu lloc de treball habitual, a
excepció d’aquells treballs que forçosament s’hagin de realitzar a les dependències d’Ecologia
Urbana, com reunions, formació i acompanyament individualitzat.

7.2 Terminis d’execució, fites de facturació
Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària facturarà mensualment segons la feina
realitzada.
S’entén que qualsevol fita és assolida quan ha estat validada i formalment acceptada per part
de l’Ajuntament.
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TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària es compromet a facilitar a
l’Ajuntament de Barcelona la informació i documentació que sol·liciti a efectes de conèixer les
circumstàncies en que es desenvolupen els treballs així com les problemàtiques que es puguin
plantejar i de les tecnologies, mètodes i eines utilitzats per resoldre’ls.
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