CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT DE LA
DIGITALITZACIÓ DE DIVERSOS FONS DOCUMENTALS DIPOSITATS A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions corresponents a la
contractació de la digitalització de diversos fons documentals ingressats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que al
personal del centre li és impossible assumir pel volum de documentació que hi ha pendent de reproduir.
La divisió dels lots fa referència a la tipologia documental i a les característiques físiques dels originals. Els diferents
suports i mides de la documentació impliquen emprar diferent maquinària per a la reproducció de cadascun dels lots.
És per aquest motiu que la divisió en lots és la següent:
Lot 1: Documentació textual del Fons 1-737 Josep Puig i Cadafalch (Sèrie 05. Activitat Associativa i Política,
destaquen els documents referents a les relacions amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Junta de Museus, la Biblioteca
de Catalunya, i amb les diferents Comissions d’Agricultura, Camins, Cultura i Sanitat, entre d’altres.)
Import: 14.520 € (IVA inclòs)
Lot 2: Documentació fotogràfica del Fons 1-1144 Tavisa (Trabajos de Aviación,S.A.)
Import: 18.380 € (IVA inclòs)
Lot 3: Cartells del Fons 1-101 Col·lecció de cartells sobre prevenció d’accidents laborals (Croada de previsió)
Import: 3.509 € (IVA inclòs)
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
Lot 1. Fons 1-737 Josep Puig i Cadafalch: 48.000 imatges textuals
Característiques de la documentació:
Els documents a digitalitzar corresponen a 48.000 imatges de diverses tipologies documentals de la sèrie 05 Activitat
Associativa i política. Enguany es començarà la documentació corresponent a la sèrie 05 del quadre de classificació
del fons. Es tracta de documentació de mida DIN A4, foli prolongat i documents fins a mida DIN A3. Part de la
documentació es troba grapada i/o enquadernada.
Tasques a realitzar:
1. Foliar la documentació i posar Codi de reprografia.
2. Treure grapes i elements sobrers.
3. Digitalitzar en color mitjançant escàner aeri cadascuna de les cares documentals escrites, captant el
document íntegrament, amb la imatge recta i orientada segons la direcció del text per a una lectura correcta.
Deixar marge negre de 2mm.
4. Indexació de les imatges: cada unitat de catalogació serà una carpeta de fitxer informàtic i contindrà totes les
imatges que corresponen a la unitat de descripció.
5. Còpia de correcció: còpia lliurada periòdicament per poder corregir les imatges digitalitzades.
6. Generar còpia de preservació i còpia de difusió. Lliurament de les còpies en disc dur extern.
Preservació/màster: 1 còpia en format TIFF 300 ppp mida original, color, perfil Adobe RGB 1998, 8 bits/canal.
Difusió/consulta: 1 còpia en format JPEG resolució 150 ppp, color, perfil Adobe RGB 1998, 8 bits/canal.

Lot 2. Fons 1-1144 Tavisa (Trabajos de Aviación,S.A.): 49.000 imatges fotogràfiques
Característiques de la documentació:
Les fotografies a digitalitzar corresponen a 49.000 imatges en color, 40.000 diapositives i 9.000 negatius (35mm, 6x6
i 6x7).
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Tasques a realitzar:
1. Digitalitzar amb càmera o escàner específic de negatius, cadascuna de les fotografies en color captant la
imatge recta i íntegrament. La manipulació dels originals es realitzarà amb pinces i amb guants de cotó.
2. Cada unitat de catalogació serà una carpeta de fitxer informàtic i contindrà totes les imatges que corresponen
a la unitat de descripció del reportatge.
3. Còpia de correcció: còpia lliurada periòdicament per poder corregir les imatges digitalitzades.
4. Generar còpia de preservació i còpia de difusió. Lliurament de les còpies en disc dur extern.
Preservació/màster: 1 còpia en format TIFF 300 ppp mida fitxer sortida A3, color, perfil Adobe RGB 1998,
8 bits/canal.
Difusió/consulta: 1 còpia en format JPEG 72 ppp mida fitxer sortida A4, color, perfil Adobe RGB 1998,
8 bits/canal.
Lot 3. Fons 1-101 Col·lecció de cartells sobre prevenció d’accidents laborals (Croada de previsió): 100 cartells
digitalitzar i imprimir
Característiques de la documentació:
Els cartells a digitalitzar i imprimir corresponen a 100 unitats, les mides màximes són 83,5 x 50,6 cm:
1.
2.
3.
4.
5.

Trasllat dels originals a la seu de l’empresa adjudicatària
Digitalitzar en color mitjançant escàner aeri cadascun dels cartells
Imprimir una còpia de cadascun dels cartells a la mateixa mida que l’original i tipus de paper assimilable
Indexació de les imatges: cada cartell correspondrà a un fitxer informàtic
Generar còpia de preservació, còpia de difusió i còpia d’exposició. Lliurament de les còpies digitals en disc
dur extern.
Preservació/màster: 1 còpia en format TIFF 300 ppp mida original, color, perfil Adobe RGB 1998,
8 bits/canal.
Difusió/consulta: 1 còpia en format JPEG 150 ppp mida fitxer sortida A4, color, perfil Adobe RGB 1998,
8 bits/canal.
Exposició: 1 còpia impresa de cadascun dels cartells.
6. Retorn d’originals a la seu de l’ANC.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:
L’empresa licitadora adjudicatària de la digitalització haurà de verificar al 100% la qualitat de cadascun dels processos
i destinar personal per a la correcció dels treballs, establint les mesures necessàries pertinents per assegurar que la
reproducció es correspon fidelment a l’original.
Així mateix, es compromet a lliurar periòdicament la còpia de correcció en disc dur extern.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària, pel que fa al personal que designi per a l’execució del contracte, el
compliment de les disposicions vigents, en quan a prevenció i riscos laborals, així com el subministrament al seu
personal dels diferents EPI’S (equips de protecció individuals), tals com mascaretes, guants, bates, peücs, protectors
de cabells, ulleres de seguretat i tots aquells elements necessaris per treballar amb seguretat.
Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà única i exclusivament de l’adjudicatari a tots els
efectes, no produint-se en cap cas les obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena
entre la Direcció General del Patrimoni Cultural i aquest personal.
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’adjudicatari té l’obligació de garantir la protecció de les dades individualitzades d’ordre privat a les quals tingui accés
com a conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que estableix la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari es responsabilitzarà de la utilització adient de la informació que pugui obtenir a fi de protegir les dades
personals, durant tota la fase de realització de l’objecte del contracte i també després de la seva finalització.
L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix la infracció tipificada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, i és sancionable d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei, sense perjudici de les responsabilitats
exigibles davant la jurisdicció ordinària.

El director de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Francesc Balada
Bosch - DNI
37686974W
(AUT)

Signat digitalment per
Francesc Balada Bosch DNI 37686974W (AUT)
Data: 2019.07.17
08:00:07 +02'00'

Francesc Balada i Bosch
Sant Cugat del Vallès, 17 de juliol de 2019
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