PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRA CTA CIÓ DE SERVEIS P ER A L TRA CTA M ENT DELS F ONS

DOCUM ENTA LS DE L’A RX IU COM A RCA L DEL B ERGUEDÀ SERVEI DE
SUP ORT A L TRA CTA M ENT I DESCRIP CIÓ DELS FONS DOCUM ENTA LS A
L’A RX IU COM A RCA L DEL B ERGUEDÀ .
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OB JECTE DEL CONTRA CTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques te per objecte definir les condicions tècniques que
han de regir la contractació d’un servei extern que doni suport a l’Arxiu Comarcal del
Berguedà per realitzar les tasques d’aprofundir en la descripció i tractament dels fons
documentals que té dipositats i totes aquelles tasques que hi té associades.
El present plec de clàusules tècniques, juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars, constitueixen la Llei del contracte i té força vinculant per ambdues parts, amb
subjecció a la legislació vigent en matèria de contractació i serveis de les entitats locals. També
formarà part del contracte l’oferta presentada per l’adjudicatari en la mesura que sigui
acceptada per l’Ajuntament i sempre que no contradigui aquest plec de clàusules tècniques i el
plec de clàusules administratives, els quals prevaldran.

SITUA CIÓ A CTUA L
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.

CA RA CTERÍSTIQUES DEL SERVEI A PRESTAR:
Les tasques del servei a prestar són:
1. Descriure i reorganitzar documents d’arxiu
2. Actuar en la conservació preventiva dels fons
3. Donar suport en les transferències i disposició de la documentació de nou ingrés
a l’arxiu.
4. Fer transcripcions i recerques que siguin necessàries per a les activitats de difusió
de l’arxiu.
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P ROGRAM A DE T REB A LL
Per a la realització de les tasques abans descrites es preveu una dedicació d’un dia per
setm ana .
El tècnic extern contractat haurà de presentar un calendari de treball m ensual que haurà
de ser aprovat per la direcció de l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Aquest calendari pot
contemplar tant un dia fixe a la setmana com dies aleatoris, sempre i quan aquest sigui sotmès
a validació.
La jornada laboral serà la mateixa que la resta de persones de l’Arxiu i serà a l’hivern de 9:00 a
14:00 hores i de 15:30 a 18:00 hores i a l’estiu de 8:00 a 15:00 hores.

REQUISITS D’EX ECUCIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció a aquestes prescripcions tècniques i a allò
establert a les clàusules administratives particulars.

REQUERIM ENTS
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:
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:
 Diplom atura o Grau de Geografia i Història , Història, Història de l'A rt,
Hum anitats, Filosofia i Lletres, o B iblioteconom ia i Docum entació.
 A creditar el nivell de suficiència de català (niv ell C).
 A creditar experiència, m itjançant contracte laboral o bé com a em presa



de contractació externa, en arxius com arcals, m unicipals, prov incials o
d’altres adm inistracions públiques.
Conèixer el program ari inform àtic utilitzat per la X arxa d’A rxius



Com arcals o sim ilar.
Tenir coneixem ents dels fons arxiv ístics del B erguedà.
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COST DEL CONTRA CTE
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
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, exclòs d’IVA. A
aquests costos caldrà afegir les despeses generals i benefici industrial que s’estima en un 10%.

DURA DA DEL CONTRA CTE
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.
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