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II. EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DE LES NTIC A EMPRESES I
INSTITUCIONS DE TERRASSA

1. Economia i aplicació tecnològica:
les transformacions de la societat postindustrial terrassenca

A meitats dels anys noranta, Terrassa es va incorporar al boom de les Noves
Tecnologies de la Informació, tot convertint-se en una de les ciutats pioneres en
afegir-se a aquesta nova possibilitat de transmissió de la informació i el
coneixement. Aquest repte va ser fruit d'una constant percepció de la realitat i de
les necessitats que reclamava el conjunt de la societat: les transformacions que,
fins i tot actualment, experimenten les tecnologies relacionades amb el tractament
de la informació estan generant tota una sèrie de canvis indiscutiblement
importants en totes les societats occidentals, però també a escala planetària. És
per això que, des d'una perspectiva global, Terrassa va apostar i continua apostant
per aquest nou repte a l'objecte de no quedar-se al marge en aquest procés de
canvis; uns canvis que afecten a l'economia i, per tant a la manera de prestar
serveis socials, sanitaris, educatius i culturals a tots els ciutadans, de comunicar-
se i de relacionar-se amb ells i amb altres municipis i administracions i, en
definitiva, per no perdre l'oportunitat d'integrar-se en els reptes del futur més
immediat.

El pilar base de l'economia terrassenca es fonamenta, essencialment, en les
petites i mitjanes empreses locals. El desenvolupament o la penetració de les
Noves Tecnologies de la Informació en les petites i mitjanes empreses continua
sent força dèbil, especialment en alguns sectors d’activitat. Tot i que l'economia
continua sent local, el nivell d'exportacions ens demostra la necessitat o l'evidencia
d'un major grau d'internacionalització de l'activitat. Exceptuant la davallada que es
produí als inicis dels anys noranta, l'increment de les exportacions ha augmentat,
de forma lineal, gairebé el 258% des de 1984 fins a 2000. Aquest indicador ens
demostra l'evident internacionalització de l'economia terrassenca i, per tant, la
necessitat de les incorporacions tecnològiques en temes d'informació i
comunicació.

Durant aquests darrers anys la unió de la informàtica i les telecomunicacions han
fet possible la globalització de l'economia i la globalització empresarial. Tant és
així que les mutacions que comporta la introducció de les Noves Tecnologies de la
Informació incideixen en el replantejament de les polítiques públiques com, per
exemple, la gestió del sòl industrial: si el mercat és global, la idea de continuar
instal·lant noves empreses en l'àmbit urbà deixa de tenir sentit; s'ha de pensar en
una cadena de valor de les empreses globals i, en concret, d'aquelles seccions
que afegeixen més valor al producte i, per tant, aporten més beneficis al territori.



8

En altres paraules, no calen tantes instal·lacions de producció, sinó centres de
logística empresarial i centres de distribució dels productes.

Aquesta filosofia pot afectar als centres de producció; és a dir, a la seva
deslocalització (de fet, aquesta situació s’està produint ja en molts municipis
catalans, on les empreses traslladen els seus centres de producció a altres països,
on la mà d’obra resulta molt més econòmica, però mantenint el centre logístic a la
ciutat d’origen) Això no significa que la indústria o la mà d'obra industrial
desaparegui sinó que es substitueix i/o es transforma. De la mateixa manera que
Terrassa ha deixat de ser una ciutat exclusivament industrial per acabar
terciaritzant-se, la seva pròpia terciarització es commuta en quelcom virtual i
global. I ara per ara, depèn necessàriament d'aquestes introduccions
tecnològiques per a mantenir-se i competir a nivell internacional.

Per tant, una de les conseqüències immediates del nou model econòmic és la
reorganització del sistema productiu. Els avantatges de la concentració
espacial de les activitats d'alta tecnologia i les relacions entre els centres
d'investigació i les empreses industrials, ja són evidents en altres regions del món
absolutament integrades en el mercat i l'economia global. La crisi industrial,
l'augment de la competència empresarial, l'acceleració de l'atur i la inflació
obliguen a buscar solucions per a mantenir el creixement econòmic. L'avenç
tecnològic en múltiples àmbits (medicina, biologia, informació, nous materials,
teixits, alimentació, etc.) permet a les empreses situar-se en un lloc privilegiat del
mercat, suposa una esperança per a la reconversió d'àrees i sectors industrials en
crisi i permet implantar noves indústries en noves localitzacions.

1.1. Les Tecnologies i el desenvolupament local

Les iniciatives dissenyades pel Pla SIT per al sector empresarial tenien, com a
objectiu general, situar la ciutat de Terrassa al capdamunt en la implantació de les
Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en tots els àmbits de gestió i
producció de béns i serveis. Per una banda, s'intentava assegurar la completa
absorció i ús de les tecnologies per part del sector empresarial. Per una altra, calia
consolidar un fort liderat de les indústries locals del propi sector, és a dir, del
sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Poder assolir aquests
objectius, permetria a la ciutat una destacada transformació respecte a la cultura
empresarial, la forma de treballar i el perfil professional dels treballadors i nous
emprenedors.

A tal efecte, es van dissenyar polítiques d'acció pensades per consolidar i enfortir
el sector productiu empresarial de les indústries de la Societat de la Informació,
constituït per totes les empreses productores d'electrònica, ordinadors, informàtica,
audiovisual i tota mena de hardware, així com aquelles associades al sector del
nou comerç electrònic i el sector dels sistemes d'informació en general. També es
va pensar en les empreses destinades a la investigació i a les de logística,
distribució i venda dels productes: de tota mena de productes, inclosos els
relacionats amb les telecomunicacions i la informació.
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Com a la resta d'àmbits, es van articular una sèrie d'objectius amb les seves
corresponents accions. D'una part, es va potenciar la demanda de productes i
serveis relacionats amb les Noves Tecnologies de la Informació, tot generant
noves necessitats i nous hàbits i condicions econòmiques adients; al mateix
temps, es van crear noves ofertes i estratègies que es configuressin en
necessitats per tal d'animar al consumidor a l'ús dels nous productes.

Així doncs, es va plantejar un marc regulador per tal de millorar la competitivitat
de l'activitat econòmica mitjançant l'ús de les noves Tecnologies de la Informació
i la Comunicació. Per tal d'assolir aquesta fita, s'havia d'afavorir la connexió a la
xarxa de totes les empreses de la ciutat, així com promoure la formació de
treballadors, empresaris i nous emprenedors. D'altra banda, s'han de potenciar els
vivers virtuals i la creació de noves empreses associades als Sistemes
d'Informació i Comunicació; no només a les pròpies del sector, sinó a tot el teixit
d'activitats que requerien d'aquesta tecnologia; és a dir, gairebé tots.

En aquest sentit, les PIMES amb fort contingut tecnològic han jugat un paper
fonamental a l'hora de dissenyar nous productes i serveis. I és precisament
la Petita i Mitjana Empresa la que ha fet que el potencial científic i econòmic
que gaudeix actualment Terrassa, es configuri en un èxit tangible en
incorporar la innovació tecnològica.

D'altra banda, s'ha de promocionar, cada cop més, el comerç electrònic a
través de la informació a les empreses i de la divulgació a la població en general.
L'assoliment d'aquesta fita esdevindria tot un seguit de tasques de promoció de les
empreses terrassenques a Internet, així com l'aplicació de noves mesures fiscals i
legals, dins del conjunt d'iniciatives que conformen el marc regulador de la Societat
de la Informació (especialment, la signatura electrònica, entre d’altres). Tanmateix,
el comerç electrònic permet que els propis empresaris puguin cercar els productes
més adients a les seves activitats; tot consolidant l'accés ràpid a productes o
serveis d'àmbit local, béns turístics, transports, culturals, etc.

El tipus de llocs de treball dels quals s’espera una major dinàmica de creixement
en l’oferta de treball ofereix un panorama en el qual apareixen barrejats llocs de
treball amb requisits professionals molt exigents juntament amb treballs per
persones poc qualificades (aquí és, precisament, on es registrarà un major volum
de treball).

No ha de cabre el menor dubte que la innovació tecnològica, actualment, és un
dels principals instruments per a millorar la competitivitat empresarial a nivell
global, per la qual cosa, en la majoria de països els debats sobre la formació se
centren, principalment, en la formació i reconversions laborals com a mitjà per a
fer front als efectes de la introducció de la nova tecnologia.

El ràpid desenvolupament de les noves tecnologies es deu a què són una eina
fonamental per les empreses per a garantir la màxima competitivitat. Amb
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l’adopció de les noves tecnologies l’empresa augmenta la productivitat, millora la
qualitat dels productes i optimitza els ingressos.

Els usos més tradicionals d'aquestes tecnologies són els més comuns entre les
empreses de Terrassa. Així, pràcticament el 94% de les empreses fan servir les
noves tecnologies per l'organització interna o per editar documents i gestionar la
comptabilitat.

D'altra banda, el comerç virtual té una presència prou destacada, ja que el 82%
de les empreses de Terrassa que disposen de noves tecnologies declara que
utilitza aquestes tecnologies per posar-se en contacte tant amb clients com amb
proveïdors.

Tanmateix, els sistemes automatitzats de comandes són utilitzats per quasi el 38%
de les empreses informatitzades de Terrassa. Aquests sistemes de comandes
sovint són imposats pels grans distribuïdors i cal pensar que adquiriran més
presència en els pròxims anys.

1.2. Les infrastructures de telecomunicacions i formació a Terrassa

Com ja hem argumentat anteriorment, Terrassa va apostar fermament per la nova
era de la informació, de tal manera que existeix una forta interrelació entre la
creació d'infrastructura tecnològica i la construcció d'una nova societat basada tant
en la competitivitat econòmica com en la cohesió social. En aquest sentit, la ciutat
de Terrassa ha volgut actuar des d’una doble vessant: per una banda, abordar el
disseny de la infrastructura de l'era digital; per una altra, transformar la ciutat
en una societat de coneixement, formació i informació. Una societat global, on
l'aplicació de les Noves Tecnologies per a la Informació i la Comunicació regenerin
el teixit social, institucional, cultural i econòmic.

Aquest projecte no ha estat ni molt menys definitiu, sinó que ha anat avançant a
mida que evolucionava la pròpia tecnologia, amb la qual cosa s’ha produït un
procés d’adequació i adaptació a les noves necessitats demandants, tant des de
l’àmbit empresarial, com des de l’Administració, com des de la mateixa societat
civil.

Les possibilitats amb què es compta per a continuar amb aquest projecte són
absolutament tangibles. La Ciutat de Terrassa disposa dels centres de formació
adients per a assolir i garantir la disponibilitat de coneixements: el Campus de la
UPC n'és un exemple, donat que disposa dels recursos tecnològics i d'investigació
necessaris per a fer d'aquest repte una realitat i avançar paral·lelament en la
innovació i aplicació de noves tecnologies, i no només de les referents a la
informació i a la comunicació. D'altra banda, la Formació Ocupacional ha assolit en
els últims deu anys un paper representatiu pel que respecta a l'acompliment de les
demandes del mercat laboral, en concret en tots els àmbits afectats per la
incorporació tecnològica i, especialment, per aquelles que s'associen a la
informàtica i les comunicacions.
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Certament, la Formació Ocupacional es configura com el sistema de formació més
proper a la realitat social, tant pel que fa a les demandes empresarials com pel
que respecta a les perspectives individuals, especialment d’aquells col·lectius amb
baixa qualificació formativa i en situació de desocupació. És precisament per a
aquests col·lectius on la Formació Ocupacional esdevé el camí més tangible per
poder assolir els seus propòsits: una formació gratuïta adient a les necessitats que
demanda el mercat laboral.

Respecte del segon extrem de la cadena empresarial, és a dir, dels centres de
distribució, la ciutat posseeix excel·lents vies de comunicació, tot i que la demanda
pot fer possible l'ampliació d'aquestes: Terrassa està ubicada en la segona corona
de Barcelona, en l'itinerari de l'eix del Llobregat, que ha de vertebrar en un futur no
massa llunyà la connectivitat i els intercanvis de tota mena entre la capital catalana
i la del Migdia-Pirineus, i, d'aquella, a la xarxa de ciutats de l'interior de França.
D'una banda, doncs, participa del creixement mateix de la Regió barcelonina i de
tots els seus avantatges -port, aeroport, xarxa de ferrocarrils, autopistes-, i a la
vegada també, en la prospectiva de futur, el seu desenvolupament va lligat a la
transferència tecnològica, a la innovació industrial i a la diversificació del seu
mercat potencial immediat. La situació geogràfica és, per tant, força privilegiada,
més aviat per les perspectives a mig termini. Això, necessàriament ha de redundar
en el desenvolupament futur de la seva economia. Tot això fa possible la mobilitat
de persones per qüestions d'activitat o lleure, i fomenta, així, el desenvolupament
econòmic i social de la ciutat.

1.3. La incorporació de les NTIC (digitalització) a les empreses

El procés d’incorporació de les NTIC a les empreses es troba lluny d’haver
finalitzat. De fet es tracta d’un procés d’incorporació continua de les novetats
tecnològiques que les multinacionals de la informàtica van posant a l’abast de les
empreses amb la finalitat de millorar-ne els seus productes, processos o gestió.
podem trobar-nos amb el ventall més ample d’implantació: des d’empreses que
s’han limitat a l’ús de les noves tecnologies per l’automatització dels processos de
producció més simples, no anant més enllà de les possibilitats de l’ofimàtica, fins
aquelles que podem anomenar “empreses en xarxa”. A banda de la possibilitat de
trobar-nos amb diferents nivells d’implantació, aquesta, dins de cada empresa,
s’ha produït en diferents fases i responent a ritmes diversos. Tanmateix, es fa
difícil establir aquestes fases i ritmes per a totes les empreses ja que parlem del
conjunt del teixit empresarial i, per tant, d’empreses de diferent dimensió i dels
sectors més diversos.

La utilització correcta i eficient de les noves tecnologies facilita clarament
l’increment de la productivitat alhora que millora l’explotació del coneixement de
l’empresa. Tot i això cal esmentar que la influència de la implantació de les
noves tecnologies en la productivitat és més gran depenent dels processos
a la que els apliquem. Els processos crítics de l’empresa, aquells en els que
es genera el valor principal per al client, són els més beneficiats per aquesta
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implantació. L’automatització dels  processos rutinaris, tot i simplificar aspectes
com la gestió de l’empresa, no és una condició suficient si no s’acompanya de la
seva aplicació als processos crítics ja esmentats.

1.4. L'impacte de les noves tecnologies en la funció de compres i en les
relacions amb els proveïdors

Un dels processos crítics a les empreses no és altre que la funció clàssica de
compres que té com a objectiu primordial procurar l'adquisició dels diferents béns i
serveis necessaris per a garantir el bon funcionament i la continuïtat de les
operacions i activitats d'una companyia a partir d'unes especificacions tècniques i
en les millors condicions del mercat. Tot plegat, a través d'uns procediments
acords amb la legalitat vigent i amb les polítiques generals i particulars de la
companyia.

L'èxit de la funció de compres està condicionat per diferents criteris:

- Mantenir un coneixement actualitzat del mercat i definir adequadament les
característiques del producte o servei a adquirir.

- Promoure la màxima concurrència

- Minimitzar el cost dels preus administratius relacionats amb la funció.

Com afecten les noves tecnologies en la funció de compres? Les facilitats que
ofereix Internet per a interconnectar els sistemes d'informació i les bases de dades
d'una empresa amb els seus proveïdors i amb els seus clients, aporten a la
tradicional funció de compres noves i prometedores dimensions que optimitzen de
forma considerable  aquestes activitats.

Per aquest motiu, a Terrassa on el comerç representa el motor més important de
la diversificació econòmica (juntament, però, amb la indústria tèxtil i el metall), s'ha
de prendre consciència tant des de l'empresa privada com des de l'Administració,
dels canvis que s'estan produint amb la incorporació de les Noves Tecnologies de
la Informació en la transacció de béns i serveis a fi de millorar la competència i
augmentar els beneficis. I aquesta plena incorporació a la funció de compres -tant
pel que fa a la indústria com a l'Administració pública - dins del nou sistema
d'economia global, és absolutament viable gràcies a Intranet.

Tot i no disposar de dades tangibles en aquest àmbit, podem argüir que els costos
dels processos de compres, manteniment i reparació d'una companyia poden
oscil·lar entre el 30 i el 35% de tots els costos operatius de l'empresa. I que el cost
d'una ordre de compra d'una empresa pot ser, moltes vegades, superior al cost de
la mercaderia adquirida.

Si aquests procediments administratius basats en processos tradicionals
(paper, telèfon, correus) es substitueixen per processos de compra
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automatitzats a través d'internet (o altres aplicacions tecnològiques), els
costos es poden reduir molt notablement, alhora que s'acceleren els
processos de compra-venda.

S'han de ressaltar els avantatges que suposa la incorporació de les Noves
Tecnologies de la Informació i l'ús continuat d'Internet, donat que incideixen
directament sobre els beneficis econòmics i agiliten els processos.

Una de les moltes transformacions que està provocant Internet, és la interconnexió
de les empreses amb els seus proveïdors i clients per a integrar a tots ells en una
cadena de valor afegit en la qual tots els que s'interconnecten aconsegueixen
avantatges competitives. Moltes empreses o companyies terrassenques podrien
desenvolupar per a ús intern  i posteriorment com a solució en outsourcing o
externalització per a altres empreses, un sistema de compres que permet l'ús de
sistemes específics, i també connexions amb els proveïdors a través d'Internet, i
que podrien connectar les aplicacions internes i les bases de dades d'una
companyia amb les dels seus proveïdors, amb independència dels seus formats.

La innovació de sistemes per a la realització de compres permetria als usuaris
accedir directament a catàlegs de proveïdors preseleccionats amb els productes
que es precisen adquirir i dissenyats a mida de les seves necessitats.

Altra forma d'establir relacions econòmiques de compra-venda seria, per
exemple, exigir als proveïdors d'una determinada empresa la connexió
obligatòria al seu Web per poder fer negocis amb la companyia.

Amb tot això, què és el que s'aconsegueix? Òbviament, depenent del volum de
compres i del tipus de companyia, la reducció de despeses pot variar enormement.
Però el que s'aconsegueix certament és estalvi. Estalvi en els costos
d'administració i estalvi en els preus de compra, afegint, a més a més, l'estalvi que
suposa l'escurçament dels processos d'adquisició.

Per tot això, es fa necessari dotar o facilitar al món empresarial de totes les
eines  virtuals que es requereixen per poder competir en el mercat global.
Promoure campanyes informatives, bé des de l'Administració o altres entitats
públiques per acabar de conscienciar els empresaris respecte de la urgència en la
incorporació tecnològica.

1.5. El treball en xarxa i les empreses

Com hem vist, la incorporació de les NTIC permet, com a principal possibilitat, el
treball en xarxa. I quan parlem de treball en xarxa ens referim a aquesta
possibilitat tant en l’interior de les empreses com en la relació d’aquestes amb els
seus clients, col·laboradors o proveïdors, que poden estar situats en qualsevol
punt del món.
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El treball en xarxa, interna (empresa) i externa (mundial) és possible mitjançant
l’ús de diverses eines:

1.5.1. Internet

L’establiment de la xarxa mundial de comunicacions que és internet permet a
les empreses un augment i millora de les relacions externes d’aquestes amb
qualsevol agent (proveïdors, clients, socis, subcontractats, accionistes…) de
manera que pot augmentar el seu àmbit d’actuació, desenvolupar nous
productes, donar més serveis al consumidor, etc. Alhora, el consumidor pot
tenir a l’abast en tot moment la informació que li interessa sobre un producte
determinat a més de poder adquirir-lo en molts casos mitjançant la pròpia
xarxa, tant si es tracta de productes que es poden lliurar físicament
(productes de lliurament electrònic).

L’ús d’internet permet a les petites empreses poder competir amb les grans
en igualtat de condicions en quant a presència a la xarxa amb un domini i
una pàgina web pròpia ja que les despeses que implica són perfectament
assumibles. En tot cas, les limitacions de les petites empreses a la xarxa
vindran donades principalment per la seva capacitat de donar resposta a les
demandes rebudes mitjançant la xarxa.

Les empreses que resultaran més afavorides de la seva presència a la xarxa
seran aquelles que puguin oferir productes amb un gran component
d’interactivitat, productes que impliquin una relació personal intensiva i
productes manufacturats tant estàndards com personalitzats.

1.5.2. Intranet

La restricció dels mitjans propis d’internet a l’interior d’una organització dóna
com a resultat l’anomenada Intranet que permet una més fàcil comunicació
entre les membres que la formen amb la finalitat d’aconseguir una gestió més
eficient. Mitjançant la Intranet es pot tenir accés a:

- Llocs d’informació comuns on s’hi trobarà tota aquella informació que cal
que els nostres col·laboradors coneguin (informes, memòries,
estadístiques…)
- Serveis com cooperatives, espais de discussió sobre polítiques i decisions
empresarials, etc.
- Informació sobre l’activitat econòmica de l’empresa en temps real.
- Espais per organitzar, dirigir, planificar i supervisar digitalment
l’organització.
- Espais de connexió amb proveïdors i clients.
- Espais per normes internes i manuals de procediment.

Mitjançant els ordinadors tots els membres de l’organització poden
comunicar-se alhora que conèixer, i participar, en el funcionament de
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l’empresa. Les comunicacions, mitjançant correu electrònic,
videoconferències, telèfon per intranet, etc. es concreten en comunicacions
personals, en grup o integrals a tot el món. En resum, l’avantatge principal de
la intranet per les organitzacions se centra en la possibilitat de compartir la
informació entre tothom i en temps real, de manera que l’intranet es
converteix en una eina de presa de decisions, una eina de i per
l’aprenentatge organitzacional, un element de comunicació total, etc. i,
fonamentalment, una eina pel treball en grup i la millora de les
comunicacions internes.

1.5.3. Groupware

Es tracta d’una eina que facilita el treball en comú ja que possibilita que dues
o més persones treballin conjuntament, permet compartir coneixements i
experiències, automatitzar activitats i eliminar barreres de temps i espai. Al
mateix temps, les eines que utilitza recolzen processos de negocis, suport a
diverses àrees, desenvolupament de productes, etc.

1.5.4. Workflow

L’anomenat workflow fa circular la informació entre persones de manera que
especifica les tasques a desenvolupar i automatitza els processos formals de
treball. Aquesta eina pot consistir en un senzill encaminament de formularis
electrònics (workflow administratiu) fins un més sofisticat control del flux
complex de processos evolutius (workflow cooperatiu), passant pel control
dels fluxos lents dels processos de base (workflow de producció).

Hem vist com les possibilitats que ofereixen les TIC a les empreses són molt
variades i poden contribuir en gran mesura a la seva competitivitat. Tanmateix, cal
deixar clar que la incorporació a l’empresa de totes les possibilitats de la
digitalització implica que, en paral·lel, s’hi implantin sistemes integrats de gestió
documental. Només amb la conjunció d’aquests dos factors podrà tenir lloc
una efectiva incorporació de les NTIC a l’empresa. Sumant els dos factors
s’aconseguirà un efecte multiplicador que permetrà millorar l’organització i el
funcionament de l’empresa. La incorporació de les noves tecnologies als
processos de gestió documental poden permetre que les diferents etapes d’aquest
procés (cicle de vida documental) estiguin automatitzades. Els Sistemes de Gestió
Documental serien les eines adequades per aquesta automatització. Els
avantatges que proporciona la implantació d’aquest sistema són les següents:

- Accés centralitzat i consulta distribuïda
- Ràpida localització dels documents per mitjà de diverses claus d’accés
- Establiment de diverses relacions entre documents afins
- Millors nivells de seguretat en l’accés als documents
- Transmissió i intercanvi més ràpid de la informació
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La implantació de les noves tecnologies en l’àmbit dels arxius de gestió i de dipòsit
de les empreses no és condició suficient perquè aquestes tinguin la necessitat de
digitalitzar documents i/o imatges, tot i que és una condició necessària.
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2. Les NTIC aplicades a la gestió documental i als arxius
d’empreses i institucions

2.1. La gestió documental a les empreses

Habitualment les empreses no són conscients de la necessitat d’incorporar a les
seves funcions un sistema per a la gestió dels documents. Així, els problemes de
gestió documental que poden aparèixer en aquestes organitzacions es produeixen
perquè s’actua de manera estrictament reactiva. Les causes d’aquests problemes
provenen de la manca de normalització en la producció de documents i de la
manca de formació en gestió documental. Les empreses es plantegen la gestió
documental en el moment que la documentació s’acumula de forma descontrolada
sense cap criteri de descripció, ni de classificació, de manera que es fa impossible
consultar-la, eliminar-la i localitzar-la de forma ràpida i precisa. Quan arriba aquest
moment  l’empresa requereix solucions immediates i centrades en la
documentació com a part de la gestió administrativa general, no com les
administracions, que tenen un punt de vista patrimonial. En aquest sentit, la missió
de l’arxiu a l’empresa ha de consistir en: administrar un sistema integral de gestió
de la documentació administrativa, protegir els drets de l’empresa i abaratir els
costos d’emmagatzematge dels documents.

Per aconseguir aquests objectius, el projecte d’actuació d’implantació i/o millora
d’un arxiu d’empresa ha de constar de les següents fases:

Disseny

- Elaboració del quadre de classificació
- Fixació dels terminis de transferència i conservació/eliminació dels
expedients
- Elaboració d’una normativa de transferència, d’eliminació i de funcionament
del dipòsit

Implantació

- Formació del personal de direcció
- Formació del personal d’execució
- Seguiment dels arxius de gestió

Organització del dipòsit

- Reorganització de l’espai del dipòsit
- Tractament i inventari de la documentació que hi ha al dipòsit
- Automatització dels inventaris ja identificats i dels fulls de transferència de la
documentació
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Alhora d’organitzar els documents en els arxius cal disposar: del quadre de
classificació, del manual de gestió dels documents i d’una aplicació informàtica per
al control dels expedients generats. Les eines més importants per al sistema són
el quadre de classificació i les taules d’avaluació documental. Els processos
d’implantació dels arxius a les empreses han de finalitzar amb la integració dels
sistemes de gestió en el sistema general informàtic.

En resum, la gestió dels arxius en les organitzacions ha d’anar més enllà del
simple dipòsit, essent necessària la seva integració en un Sistema de Gestió
Documental que ha d’englobar tot el cicle de vida dels documents que hi ha a
l’empresa.

2.2. Metodologia i implantació dels Sistemes de Gestió Documental

La importància que pot tenir la implantació de sistemes de gestió documental per
les organitzacions es dedueix dels nombrosos beneficis que comporta la correcta
implantació d’aquests sistemes. Podem senyalar tres blocs de beneficis:

- estratègics: els que afecten al conjunt de l’organització en la seva tasca
quotidiana de producció. Expressats en una millora dels temps de producció,
l’increment de l’avantatge competitiu de l’organització, l’increment de la moral
i satisfacció del personal, etc.

- financers: els que incideixen directament en la reducció de despeses i
augmenten la producció laboral. Aquests es concreten en l’estalvi en l’espai
físic i equipament per l'emmagatzematge de documents, reducció de costos
salarials, administratius i els derivats de l’ús del paper, etc.

- tècnics: aquells relacionats amb la millora dels aspectes i processos
tecnològics al sí de les organitzacions.

Tota implantació d’un Sistema de Gestió Documental ha d’anar precedit d’una fase
d’estudi, anàlisi i disseny de manera que el sistema triat sigui el que millor s’adapti
a les necessitats de l’empresa. Els principals passos que cal seguir  abans de
decidir-se són els següents:

- Anàlisi del sistema actual: consisteix en l’anàlisi i avaluació de l’ús que es fa
dels recursos informatius de l’organització. Aquests s’analitzen en tres punts
clau: la tipologia documental (tipus documentals, nombre i increment
d’aquests, formes de generació…), l’emmagatzematge i la recuperació i
consum de la informació (com són localitzats i recuperats, quan temps
s’inverteix en fer-ho, quina és la seva utilitat…)

- Establiment d’objectius: cal detallar els objectius que es pretenen assolir
amb el nou sistema de gestió documental
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- Redacció de requisits que el sistema ha d’acomplir: referint-nos només als
requisits tecnològics. Cal analitzar les següents opcions: l’elecció de
l’arquitectura del sistema (hardware, sistema operatiu, models de treball en
xarxa…), la selecció de tecnologies existents en l’actualitat (groupware,
workflow, gestió de continguts Web…) i la integració amb la resta de
tecnologies i eines informàtiques ja usades en l’actualitat (programes
ofimàtics, d’edició i gestió d’imatges, de gestió financera i de bases de dades,
…)

- Preselecció de productes per la seva avaluació. La consulta de la
documentació tècnica referida als darrers avenços sumada als requisits
establerts en l’anterior fase es concretarà en la confecció d’un quadre
d’avaluació de productes. A partir d’aquest document es procedirà a una
preselecció dels productes que més s’acosten a allò establert en l’anterior
fase.

- Selecció, adquisició i funcionament. Avaluació del funcionament i de les
capacitats reals dels elements seleccionats mitjançant les demostracions
pràctiques i l’anàlisi del grau d’implantació dels productes seleccionats en
altres organitzacions. També cal sumar-hi l’assistència tècnica oferta per la
companyia subministradora.

2.3. Eines per la GED (Gestió Electrònica de Documents)

En l’actualitat hi ha al mercat una notable varietat d’aplicacions que satisfan, en
diferents graus, les necessitats de gestió documental a l’àmbit corporatiu. Les
principals característiques que aquests productes ofereixen són les següents:

- Captura, indexació i entrada automàtica al sistema. Operacions que serien
possibles amb qualsevol mena de document, tant de paper, previ escanejat,
com electrònic, creat per aplicacions d’oficina, tècnic, imatges, àudio…Així,
l’entrada de nous documents dins el sistema pot fer-se senzillament i des de
moltes aplicacions client.

- Gestió integrada del document. Registre i control de les diferents versions
d’un mateix document durant tots els processos productius, de manera que
es permeti el maneig de múltiples versions de manera íntegra i controlada.
D’aquesta manera, diferents usuaris poden manipular de forma transparent,
la darrera versió del document assignant controls de seguretat apropiats
d’accés, consulta i modificació. El mateix sistema efectua un seguiment de
totes les versions d’un mateix document mantenint un registre històric
d’activitats des de la seva creació.

- Automatització del cicle de vida documental. Dit procés inclou des de la
captura/creació del document, la seva revisió, etc., fins el seu arxiu final,
mitjançant la gestió de processos i tasques de negoci en les quals està
implicat amb tecnologia de workflow (software de control dels fluxos de
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treball) i groupware (software que permet el treball en grup)  D’aquesta
manera es permet l’agrupació lògica de documents afins per diferents
característiques en un únic document compost electrònic (expedients o
dossiers d’informació) per diferents finalitats: distribució per correu electrònic,
publicació en portals corporatius, serveis d’alerta… alhora que cada ítem
conserva les seves característiques d’integritat i cicle de vida dins del
sistema.

- Accés i recerca concurrent a partir d’elements descriptius dels documents
creats en el moment de la seva captura o pel contingut del mateix en
servidors remots. Visió i edició mitjançant el viewer del sistema, navegadors
o invocant l’aplicació nadiua del document.

2.4. La digitalització documental

Fins ara hem parlat de la digitalització entesa com la incorporació de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses. Tanmateix la
digitalització documental (el passar els documents analògics, en paper o altres
formats, a digitals) esdevé una eina de primer ordre alhora d’incorporar a les
empreses les noves tecnologies necessàries perquè esdevinguin competitives.
L’establiment de la digitalització sistemàtica de documents facilita la gestió del
coneixement dins l’empresa mitjançant l’aplicació de sistemes de gestió
documental i l’acosta més ràpidament a un futur caracteritzat per una economia
del coneixement.

Per altra banda, la digitalització dels fons documentals antics i dels fotogràfics és
una eina clau, no només per la preservació d’aquests, sinó també per l’adequada
recuperació i difusió d’un patrimoni que és i ha d’estar a l’abast de tota la societat.

De manera creixent, els documents ja es creen de manera electrònica, però n’hi
ha molts que es segueixen creant analògicament. Si de cara al futur hem d’anar
cap a una “oficina sense papers” per fer-la realitat no només cal un canvi de
cultura documental, cal també una implantació sistemàtica de la digitalització
documental. En aquest sentit hi ha dos agents que han de jugar un paper clau en
l’impuls de la digitalització documental a les empreses:

- Les Administracions Públiques en tots els seus nivells

L’administració actua en molts casos com impulsora de l’aplicació de noves
tecnologies tant de manera directa mitjançant, per exemple, les subvencions
per la compra d’equipaments o per l’assessorament en l’aplicació de NTIC,
com de manera indirecta, donant la possibilitat i/o exigint de manera creixent
diversos tràmits mitjançant internet. Aquest darrer és el cas de, per exemple,
l’Agència Tributària o la Tresoreria de la Seguretat Social, per mencionar dos
casos dels més habituals, però que es donen també en l’àmbit autonòmic i el
municipal.
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La implantació de la signatura digital ha de ser el pas decisiu que permeti
acostar-nos decisivament a la plena digitalització documental. I aquesta
implantació ha de venir, en primer lloc, d’una legislació adaptada a aquesta
circumstància i, en segon, de la creació de la necessitat d’utilitzar-la  dirigida
a les empreses, molt reticents a la seva aplicació fins ara. En aquest sentit
són significatives la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i el Consell,
de 13 de desembre de 1999, que estableix un marc comunitari per la
signatura electrònica i el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica1, pel qual es regula l’ús de la signatura electrònica i el
reconeixement de la seva eficàcia jurídica i la prestació al públic de serveis
de certificació. L’entitat estatal autoritzada per expedir certificats de signatura
digital és la Autoridad Pública de Certificación Española depenent de la
FNMT-Real Casa de la Moneda, en un altre àmbit hi ha l’Agència Catalana
de Certificació i Camerfirma que depèn de les cambres de comerç.

- Les empreses proporcionadores de mitjans tècnics

El desenvolupament de nous productes (tant de hardware com de software)
que facilitin l’aplicació de la digitalització documental per part de les
empreses d’informàtica ha estat i és clau en la progressiva extensió de les
NTIC a tots els àmbits de la societat. Els principals factors que han de
facilitar-ne la incorporació tenen a veure principalment amb:

- la facilitat d’ús d’aquestes aplicacions en la mesura que no requereixin
costoses inversions en formació
- l’estabilitat dels productes de manera que permetin una actualització
senzilla
- un cost assequible

Aquests factors coincideixen amb els principals temors dels empresaris i les
institucions alhora d’invertir en aplicar noves tecnologies ja que l’aparició
continua de novetats pot deixar obsolets ràpidament equipaments adquirits
amb gran esforç. Concretament, pel que fa a la digitalització, hi ha diversos
factors amenaçadors en aquest sentit: la vida dels suports digitals, la ràpida
evolució dels estàndards i l’aparició continua de nous formats, els canvis de
programari i l’accelerada evolució del maquinari, amb un cicle de vida que
s’escurça any rera any, etc.

A més, cal esmentar que l’aplicació d’aquests nous programes i equipaments
va associada, sovint, amb canvis en l’estructura de l’organització, fet que
afegeix complexitat a tot aquest procés.

                                                       
1 Text complet a l’Annex
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2.5. La preservació digital

La preservació digital té per objectiu el manteniment de la capacitat de visualitzar,
recuperar i utilitzar col·leccions digitals enfront d’unes infrastructures i elements
tecnològics i d’organització que canvien cada vegada més de pressa. Així, la
preservació digital ha de tractar de:

- mantenir la fiabilitat física dels arxius d’imatge, les metadades
complementàries, textos i programes
- assegurar l’ús de la col·lecció d’imatges digitals de manera continuada
mantenint una interfase d’usuari actualitzada
- mantenir la seguretat de la col·lecció, controlant-ne els accessos no
autoritzats

Fins fa poc, la preservació de documents a llarg termini es confiava a la
microfilmació ja que aquesta era i és una tècnica contrastada i fiable consistent en
la creació de facsímils del document original en microformes per mitjà del procés
fotogràfic, amb els següents avantatges:

- preservació de tot el contingut de la reproducció
- estalvi d’espai
- reproducció fàcil
- tecnologia senzilla i fiable
- formats normalitzats i de duració comprovada

Però els darrers anys la digitalització documental ha passat per davant d’aquesta
ja que incorpora més grans facilitats en quant a l’accés i la facilitat d’ús.
Concretament:

- facilitat i qualitat de la reproducció,
- preservació de l’original en limitar les consultes a les reproduccions
- major accessibilitat (disponible per usuaris simultanis, des de qualsevol lloc i
a qualsevol hora),
- més possibilitats de cara a la recuperació de la informació
- estalvi d’espai

Tanmateix, la preservació digital ha d’enfrontar-se a dos categories de reptes
diferents:

1) Vulnerabilitats tècniques:

- dels mitjans d’emmagatzematge, a causa del deteriorament físic,
maltractament, emmagatzematge incorrecte,…
- dels formats d’arxiu i sistemes de compressió a causa de l’obsolescència o
excessiva confiança en els formats d’arxiu i compressió patentats.
- sobre la integritat dels arxius
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- dels dispositius, programes, sistemes operatius, interfases i protocols
d’emmagatzematge i processament que canvien a mesura que la tecnologia
evoluciona
- de les eines de recuperació i processament

2) Reptes administratius i d’organització:

- un compromís institucional de preservació de llarga durada insuficient
- la manca de polítiques i procediments de preservació
- la manca de recursos humans i financers
- els interessos variables d’aquells que participen en la creació, manteniment
i distribució de col·leccions d’imatges digitals
- les bretxes en la memòria institucional a causa de la rotació de personal
- el manteniment de registres i metadades administratives inadequades
- els canvis en les disposicions legals sobre drets d’autor

Hi ha diverses estratègies tècniques per donar resposta a aquestes vulnerabilitats:

- la cura duradora: es tracta d’una estratègia de llarga durada que ha de
servir perquè els documents digitalitzats s’emmagatzemin de manera segura,
la seva manipulació sigui correcta i la seva recuperació ràpida.
- l’actualització: comprèn la còpia del contingut d’un mitjà
d’emmagatzematge a un altre.
- la migració: consisteix en la transferència d’informació digital d’una
configuració de hardware i software a una altra, o d’una generació de
computadores a generacions subsegüents.
- l’emulació: que comprèn la recreació de l’entorn tècnic necessari per
visualitzar la col·lecció.
- la preservació de la tecnologia (museus informàtics): es basa en el
manteniment de l’entorn tècnic original (software i hardware)
- l’arqueologia digital: inclou mètodes i tècniques per rescatar continguts de
mitjans danyats o d’entorns obsolets.

Però aquestes no són suficients sinó tenim en compte les interdependències entre
components tècnics i organització. Cal també una estratègia d’organització que
permeti aprofitar millor l’estratègia tècnica. La gestió efectiva de les col·leccions
digitals implica l’existència i el seguiment d’un pla de negocis capaç d’avaluar els
requisits de preservació i accés de llarga durada, identificant costos i beneficis,
alhora que avaluant-ne els riscos. D’aquesta manera, caldrà establir un projecte
que inclogui les següents etapes:

- activitats prèvies al projecte: identificació d’objectius i metodologies,
assegurament dels recursos.
-  etapa inicial: des de l’inici fins el primer lot escannejat
- producció
- etapa final del projecte on es conclou i es resolen els problemes que han
anat apareixent
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- activitats post-projecte: associades principalment a l’establiment de les
responsabilitats de manteniment pels productes digitals

Digitalització d'imatges 

Parts del procés: Definició:

Selecció: Tria dels documents o imatges que han de passar a ser digitalitzats

Conversió: Passar d'imatges analògiques a digitals

Cadena de digitalització: Fases del procés de digitalització

Metadades: Agregats textuals dels objectes d'informació que els atorguen significat, context i els organitzen. 

Presentació: Posar a disposició dels usuaris les imatges digitals i els arxius auxiliars associats.

Preservació digital: Manteniment de la capacitat de visualitzar, recuperar i usar les coleccions digitals.

Control de qualitat: Avaluació contínua de la qualitat, precisió i consistència dels productes digitals

El procés d’escannejat de documents es pot fer automàticament en el cas que les
imatges resultants no requereixin de cap retoc. Seria aquest el cas de
documentació present en el quefer diari de les empreses: correspondència,
factures, albarans… Existeixen en el mercat enginys (escànners múltiples) que
disposen de sistemes OCR que combinats amb sistemes de gestió documental
processen massivament la documentació que arriba a l’empresa posant-la a
disposició (mitjançant la intranet, per exemple) dels seus destinataris.

En canvi, la digitalització de documents o fotografies antigues és un procés
complex que, a banda d’uns aparells específics (escànners de negatius o de
plaques, per exemple) requereix el seguiment d’una sèrie de passes:

Cadena de digitalització

Fases

1- Creació d'imatges: Escanejat, processament 
d'imatges

2- Gestió dels arxius: Compressió, 
Emmagatzematge, Seguiment, 
Bases de Dades

3- Recuperació/presentació 
d'imatges:

 Xarxes, monitors, impressores 
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Concentrant-nos en el procés de creació d’imatges dels documents escannejats
cal tenir en compte diversos aspectes que són decisius alhora d’obtenir uns bons
resultats:

Factors de l'escannejat que afecten la qualitat de la imatge

Resolució

Configuració del llindar en l'escannejat bitonal

Profunditat de bits

Millores: eliminació de l'efecte "muaré" (descreening)
eliminació de punts (despeckling)
eliminació d'obliquitat (deskewing)
augment de nitidesa (sharpening)
utilització de filtres personalitzats
ajustament de la profunditat de bits

Color

Rendiment del sistema

Format d'arxiu

Compressió

Criteri i cura de l'operador

Són moltes les decisions que cal prendre alhora de processar les imatges digitals
producte de l’escannejat, i aquestes varien en funció de les utilitats que hagin de
tenir les imatges resultants, en tot cas, el factor humà esdevé decisiu. L’escannejat
de documents i fotografies antigues requereix habitualment la creació d’arxius
originals enriquits tant per raons de preservació (es protegeixen els originals, es
poden arribar a reemplaçar i els arxius digitals són de més fàcil preservació), com
d’accés i de despesa, ja que si es crea d’entrada una imatge d’alta qualitat no
caldrà repetir el procés en el cas que augmentin les exigències d’informació.

El projecte de digitalització es pot dur a terme dins la mateixa empresa parcialment
o total. És habitual externalitzar tot el procés, encara que caldrà, com a mínim,
establir un programa d’inspecció i control d’aquest. Tant si s’opta per una opció
com per l’altra cal assumir uns avantatges i uns inconvenients concrets.
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Externalització:

Avantatges:
Contenció dels costos i riscos limitats, costos més baixos, els
proveïdors poden assumir un gran volum i una alta producció, les
despeses d’experiència, capacitació i obsolescència tecnològica els
assumeix el proveïdor, disposen d’una gamma molt elevada de serveis i
d’opcions.

Inconvenients:
Allunyament de les funcions d’imatge de la institució, vulnerabilitat per la
inestabilitat del proveïdor, inexperiència del proveïdor respecte
necessitats específiques de les institucions culturals, manca de
comunicació entre client i proveïdor, contracte poc desenvolupat,
problemes derivats de la seguretat, manipulació i transports

Assumpció:

Avantatges:
S’aprèn a mesura que s’aplica, es defineixen els requisits
progressivament en comptes de fer-ho a l’inici, es controlen directament
totes les funcions referides a la producció d’imatges, es preveu la
seguretat i l’accessibilitat respecte dels materials, s’assegura
l’acompliment de tots els requisits demandats

Desavantatges:
Requereix una gran inversió i molt de temps en l’etapa inicial, no hi ha
despeses fixes per imatge, la institució paga les despeses en comptes
de pagar els productes, incloent-hi els costos de temps d’inactivitat,
capacitació i obsolescència tecnològica, limitades capacitat i
instal·lacions per la producció, cal una varietat d’experiències del
personal.

En el cas d’optar per la primera de les opcions, tant si ens referim a empreses com
a institucions culturals (arxius, biblioteques, centres de documentació), podem
trobar una àmplia oferta a les nostres demandes en les anomenades empreses de
serveis d’arxiu.

2.6. Les empreses de serveis en arxivística, biblioteconomia i documentació

L’increment de l’externalització de funcions i activitats tant per part d’empreses
com per part d’institucions públiques ha implicat un creixement del nombre i
funcions de les empreses de serveis en arxivística, biblioteconomia i
documentació. El creixement de l’externalització d’aquestes funcions és producte
tant de la necessitat de les empreses d’augmentar la seva productivitat com de la
implantació creixent de sistemes de gestió documental que van associats a la
creació d’arxius de documents electrònics. Per tot això, les tasques que més
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ofereixen les empreses de serveis en arxius són les de consultoria, custòdia
externa i digitalització. Les empreses de serveis d’aquest sector d’activitat estan
evolucionant ràpidament per adaptar-se als requeriments de les empreses i per
continuar essent competitives en un marc creixent d’ús i implantació de les noves
tecnologies. En el marc d’aquesta adaptació continua les empreses del sector
aposten per diversos factors de competitivitat:

- La qualitat. La possessió de certificacions de qualitat (ISO 9001, 9002),
decàlegs, codis deontològics i el compromís amb la qualitat final dels
processos ha passat a ser un factor molt important pel manteniment de la
competitivitat de les empreses. No n’hi ha prou amb què siguin simples
dipositàries de fons documentals, cal que ofereixin també serveis acurats de
gestió de la documentació.

- La tendència a oferir serveis integrals. A més dels serveis de consultoria i
custòdia, les empreses del sector s’encaminen a oferir serveis integrals per
cobrir el màxim de necessitats dels clients. Hi ha una clara tendència a
especialitzar-se en l’oferiment de solucions producte de la incorporació de les
NTIC, particularment la digitalització i les xarxes d’àrea local. És en aquest
sentit que moltes empreses especialitzades en serveis informàtics han
començat a oferir, per exemple, serveis de digitalització de documents i/o
imatges o la implantació de sistemes de gestió documental.

- La concentració en grups multinacionals. De la mateixa manera que a
d’altres sectors, hi ha una tendència a agrupar-se en grans multinacionals, si
més no, a les empreses que treballen a nivell nacional. Si bé aquest fet pot
esdevenir un factor de competitivitat per aquestes també pot “allunyar” els
serveis oferts dels clients de caire més local i que demanden solucions a
mida.

- La “crisi” de la microfilmació. Actualment, els serveis de microfilmació estan
patint una forta regressió davant de la implantació de la digitalització. Les
empreses especialitzades en aquest servei han de tendir a completar la seva
oferta amb serveis de digitalització alhora que combinar-la amb les
possibilitats que ofereix el desenvolupament de les xarxes d’àrea local.

- Millora de les instal·lacions. Les instal·lacions de custòdia estan
evolucionant per oferir les mesures de seguretat i ambientals (control de
temperatura i humitat) idònies, alhora que passen de ser simples magatzems
a autèntics centres de gestió d’arxius.

- El treball en equips multidisciplinaris. Hi ha la tendència d’incorporar a les
empreses especialistes de diferents camps de manera que es consolida el
treball en equips multidisciplinaris: arxivers, documentalistes, informàtics i
especialistes en diversos camps. L’aplicació progressiva de les noves
tecnologies és un dels camps en expansió més importants que tenen les



28

empreses de serveis en arxius de manera que estan adaptant els seus
equips professionals a l’oferiment d’aquests nous serveis.

Precisament aquests equips multidisciplinaris són susceptibles d’incorporar
persones que, tot i no tenir una de les formacions universitàries que els acreditin
com especialistes en arxius, documentació o informàtica, poden efectuar tasques
relacionades, per exemple, amb la digitalització documental. A banda del disseny
dels programes informàtics o de la selecció de la documentació, que cal que sigui
feta per especialistes amb titulació universitària, la digitalització documental, en la
mesura que requereix un tractament digital de les imatges resultants, pot ser
realitzada per personal amb una formació específica. Aquest personal no
especialista, un cop establerts els criteris de selecció i tractament de la
documentació, pot assumir els processos de la cadena de digitalització més
mecànics i repetitius com poden ser la creació d’imatges i un primer tractament
informàtic d’aquestes, deixant-les a punt, si cal, per a un processament més acurat
ja en mans dels especialistes.
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3. La importància de la formació davant les aplicacions
tecnològiques

Al llarg dels últims anys, i davant la vertiginosa invasió dels sistemes d'informació i
de les aplicacions tecnològiques en tots els àmbits d'activitat econòmica, s'ha
posat de manifest la creixent importància de la formació per a tots els treballadors
en totes les regions del món. La qüestió de la formació rep una atenció rellevant
per part dels governs, treballadors i empresaris. Dos són els factors que han
conduït a aquesta dedicació: per una part, el factor de la competència entre països
i empreses s'ha incrementat considerablement. Per una altra, el desenvolupament
de les noves tecnologies, que han posat a disposició de les empreses els mitjans
necessaris per a què siguin encara més competitives.

L'aplicació de les noves tecnologies sol implicar canvis en el contingut dels llocs de
treball i en la seva organització. La nova tecnologia contribueix a l'augment de la
productivitat i a la millora de la qualitat dels productes només quan els treballadors
destinats als nous llocs o sistemes de treball estan suficientment capacitats per a
treballar-hi. Per això, durant uns anys, es va detectar que una de les causes que
va provocar l'alentiment o fre de l'aplicació tecnològica va ser el dèficit de
treballadors qualificats per fer-se càrrec dels nous sistemes i equipaments.

Des del principi, les forces socials han considerat que la formació i la reconversió
laborals són els mecanismes o mitjans més eficaços per a protegir l'ocupació dels
treballadors afectats pel canvi tecnològic. En aquestes circumstàncies, l'adopció
de la innovació tecnològica es va associar amb la redistribució dels treballadors
existents a nous llocs de treball, la qual cosa no va fer sinó ressaltar la importància
de la formació i la reconversió laborals. És per això que es van haver de
replantejar la formació com a una inversió i no pas com un cost i considerar-les
com una estratègia fonamental aplicada a la direcció per a millorar la competitivitat
de l'empresa.

La innovació tecnològica a les empreses es defineix com a qualsevol canvi
tecnològic ja sigui radical o bé de millora o increment de la tecnologia ja existent,
que modifiqui els processos de treball i tasques desenvolupades pels treballadors
en el seu lloc de treball. La implementació de les noves tecnologies en els
diferents sectors productius és molt recent i dinàmica, en el sentit que és un sector
que per se està sotmès a les innovacions científiques.

El convenciment absolut sobre els canvis i les dificultats d'adaptació que
comporta la incorporació de les noves tecnologies de la informació, tant en
l'àmbit domèstic com en el món del treball, ha d’abocar tant als agents socials com
als empresaris a la creació d'uns mecanisme o eines entorn a la formació per
tal d'establir els objectius i les accions que permetin, a curt termini, reduir
les mancances formatives i d'aprenentatge dels ciutadans.
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Per tant, es preveu que la formació, tant la reglada com l'ocupacional i continuada i
l'educació, siguin instruments estratègics en la nova societat. Es tracta, doncs, de
poder fer arribar tots els continguts que van sorgir de la Nova Societat de la
Informació a tots els ciutadans i ciutadanes que així ho demanin i desitgin. Alhora
s'han de contemplar els mateixos continguts com a part integral de l'ensenyament
tradicional, és a dir, cal integrar tant les eines com els continguts al conjunt de les
metodologies educatives tradicionals.

La formació continua sent el repte principal en la introducció de les Noves
Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'àmbit empresarial: formació als
empresaris, formació a directius, formació de tècnics i operaris. S'han de realitzar
programes de formació a grups especials en millora del coneixement o en
adquisició d'aquest coneixement, així com l'establiment de formació específica
continuada en tecnologies per a cada sector d'activitat econòmica de forma
particular. D'altre costat, cal incidir en l'ús del correu electrònic i d'intercanvi de
dades entre les pròpies empreses a fi de potenciar la utilització de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació en el teixit empresarial.

D’altra banda, la formació envers les noves tecnologies no ha d’adreçar-se
exclusivament cap aquest sector, donat que en l’actualitat, gairebé totes les
professions fan ús de la seva aplicació. El que sí és cert, és que totes les activitats
haurien de fer un ús més exhaustiu d’aquells avantatges tecnològics que permeten
la comunicació i la difusió del coneixement. I en aquest sentit, s’haurien d’explotar
determinats perfils formatius en funció de les necessitats socials.

Per tant, la conclusió a què arribem, ens confirma que la formació es
presenta com un dels pilars més importants en aquesta solució als
problemes; una formació que respongui a les demandes del mercat; una formació
adequada als nous perfils professionals demandats pels empresaris de tots els
sectors d'activitat; una formació de base i contínua destinada tant a joves com a
majors, a ocupats i aturats, a treballadors i empresaris; una formació específica,
renovable i de conscienciació per al canvi. I en aquest projecte ha de participar la
societat com a un tot; la implicació i el compromís ha de ser col·lectiu a fi d'evitar o
frenar en tots els possibles l'increment de l'exclusió social i laboral.

Per tant, es fa precís renovar o, si més no, replantejar profundament tots els
programes formatius, des dels de formació primària als universitaris i, en
especial, aquells que s'aproximen més a la venda d'aptituds i capacitacions
com ara són els Cicles Formatius, la Formació Continuada i la Formació
Ocupacional.

3.1. Formació no reglada

La Formació no reglada es resumeix, ben bé, a la Formació Ocupacional i a la
Formació Continuada. Existeix un pensament generalitzat en torn a aquest tipus
de formació que es tradueix en la poca operativitat dels resultats i l’escassa
validesa de la titulació. Ans al contrari: la Formació Ocupacional  i la Continuada
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esdevenen la fórmula més real i propera a les necessitats establertes en el mercat
laboral, especialment pel que fa a les relacions entre l’oferta i la demanda. La
Formació Ocupacional pretén acostar els treballadors a les innovacions que
contínuament apareixen a l’entorn laboral, fent-ne ús d’elles a través dels convenis
en pràctiques amb empreses i formant-se no ja tan sols amb conceptes teòrics
sinó a través de l’experiència professional.

La formació no reglada, per la seva major flexibilitat, ha estat una de les eines més
importants per poder acostar i difondre l’ús de les noves tecnologies entre els
ocupats (formació continua) i els demandants de feina (formació ocupacional),
facilitant-los així la seva adaptació a les demandes del mercat de treball.

L’evolució del sector de la imatge i les noves tecnologies i la voluntat d’implantació
en sectors més tradicionals (conservació de fotografies i documents antics) posen
de manifest la necessitat de formar persones per qualificar-se i respondre als
requisits del món laboral. En aquest sentit, l’extensió de les Noves Tecnologies a
la gestió documental i d’arxiu, particularment la digitalització d’imatges i
conservació informatitzada de documents, requereix d’una formació específica i
novedosa que, per les seves característiques, la formació reglada no sembla cobrir
adequadament. La necessitat de combinar coneixements d’informàtica,
arxivística i digitalització documental en un nivell no universitari, però
certament especialitzat, sembla requerir la necessitat de cursos específics
de formació ocupacional i/o continua que fins ara no s’han ofertat.

El ventall de possibilitats que pot oferir la formació en retoc digital i escanneig
d’imatges pot permetre la inserció laboral de col·lectius en situació d’atur que
cursin accions formatives específiques. Al mateix temps seria possible donar a
conèixer l’aplicabilitat de la tecnologia en els arxius fotogràfics, creant un vincle
entre la tradició i història i la tecnologia. La formació per a la qualificació de nous
perfils per treballar en arxius i centres de documentació actius pot ser una via per
promoure nous llocs de treball amb un ús innovador de tecnologies de
digitalització i escanneig d’imatges.

Dita formació pot tenir un impacte beneficiós en el grau de concert econòmic i
social de la ciutat. Les Universitats, els Centres de Recerca i les grans empreses
emblemàtiques del teixit productiu del districte podrien avalar la idoneïtat de fer
formació en aquest sector i en el col·lectiu format, per la millora de la qualificació
de les persones i per l’apropament de les noves tecnologies en arxius i centres de
documentació, tant d’empreses com de titularitat pública.

3.2. Formació reglada

La Formació reglada es presenta com la més apreciada de cara a una validació
curricular. Malgrat aquesta certesa, també pot presentar serrells de discordància
amb la realitat que exigeix el mercat laboral. Moltes vegades, l’excel·lent formació
dels diplomats o llicenciats no casa amb les necessitats que demanda el món
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empresarial. Especialment, si s’han de desenvolupar tasques que no requereixen
un nivell de formació excessivament alt.

En aquest sentit, els Cicles Formatius, ofereixen una concurrència d’oportunitats,
donat que, pel cas que ens ocupa, és formació reglada però de grau mitjà. La
titulació que més es pot adaptar a aquesta demanda formativa especialitzada és la
de Tècnic en Gestió administrativa una de les branques de la qual és la
d’auxiliar de documentació i arxiu.

Hi ha també especialitats emmarcades en la formació reglada, com ara la
Llicenciatura en Documentació, o els Graduats en Arxivística i Gestió de
Documents l’objectiu principal de les quals és formar a professionals
especialitzats en la cerca, selecció, classificació i emmagatzematge de tot tipus
d’informació, sigui el que sigui el suport en el que estigui continguda. Per a
aconseguir-ho, s’estudien totes les normes de catalogació, indexació i anàlisi de
continguts que s’utilitzen per a recopilar i organitzar la informació que es genera a
arxius i biblioteques. Tanmateix, també són matèria d’estudi l’organització i
administració de biblioteques, hemeroteques i arxius, i la conservació de fons
bibliogràfics.

Gran part de la labor del documentalista resideix en satisfer les peticions
d’informació de cada usuari. Per aquest motiu, es dóna una especial atenció a les
fonts documentals existents, tant generals com especialitzades, així com als
sistemes, xarxes i centres d’informació i documentació. Tan important com saber
on es troba la informació és poder recuperar-la per a què sigui de fàcil consulta.
Les noves tecnologies han influenciat de manera decisiva en aquesta professió
durant els darrers anys. Actualment és gairebé impossible dur a terme aquest tipus
d’activitat sense conèixer detalladament el funcionament de bases de dades,
lectors de CD-ROM o motors de recerca a Internet.

Cada cop són més les grans empreses i institucions que necessiten i demanen
experts en biblioteconomia i documentació. Però si bé les perspectives per a
aquests professionals no són del tot dolentes, encara no existeix una consciència
clara de la necessitat d’aquests diplomats i les seves funcions solen ser cobertes
per personal amb menor qualificació.

Així, per tant, hem d’especificar que la feina del documentalista se centra en
arxivar i classificar llibres, publicacions periòdiques, material audiovisual i
multimèdia; informar als lectors en biblioteques o centres de lectura; organitzar la
documentació; seleccionar nous títols en diferents suports per a augmentar o
completar les col·leccions i preparar catàlegs de novetats.

La incorporació de la telemàtica a les biblioteques i als centres de documentació,
fent servir sistemes de microfilmació o videotext, fa cada cop més necessària la
figura d’aquest professional, en tant que seleccionador, processador i programador
de dades. Fins fa pocs anys, els camps d’activitat d’aquest professional es cobrien
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amb llicenciats en Història, Filosofia i Filologia, que realitzaven cursos
d’especialització en aquesta matèria.

Les seves funcions consisteixen, per tant, en l’organització d’arxius en empreses
mitjanes i grans, especialment en aquelles que treballen amb informació, com ara
premsa, centres de documentació, o empreses que pel volum del seu fons
documental sigui precisa aquesta figura; Intercanvi de llibres i informació entre
biblioteques i fons bibliogràfics nacionals i internacionals. Cercar la documentació
necessària a cada moment per a cobrir les necessitats d’informació de l’empresa.

El sectors on es poden inserir abasten els següents: biblioteques generals,
biblioteques universitàries, biblioteques de fundacions i qualsevol altre tipus de
biblioteques, arxius d’empreses, diaris, revistes, mitjans de comunicació, editorials,
arxius de l’administració pública (local, autonòmica i estatal),arxius d’institucions i
entitats públiques, arxius d’empreses del sector serveis, del sector clínic,
farmacèutic, químic; arxius de centres docents, centres culturals, centres de
documentació, bancs de dades, centres de distribució d’informació, centres de
recepció d’informació i de documentació,...

Així, per tant, podem afirmar que el ventall d’actuació en el món de la digitalització
documental –arxiu i informatització- és molt considerable si, a més a més, tenim
en compte la necessitat que tenen tant les empreses privades com les institucions
públiques per cobrir aquest forat en l’administració i organització documental.
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4. Nous perfils professionals

Les exigències de qualificació acadèmica i professional dels treballadors s’estan
incrementant, i ja està deixant de tenir més importància l’experiència que no pas la
formació. Tot i això les demandes varien depenent del sector productiu que sigui.
D’aquesta manera el pes de l’experiència és més alt en el sector industrial mentre
que en el de serveis té una importància més notòria la qualificació del treballador.

La figura del tècnic especialitzat té un gran futur en el mercat de treball. Els
perfils professionals que més cabuda tindran en el mercat laboral no han d'estar
pròpiament relacionats amb les tecnologies de la informació; el que sí estarà
associat als perfils, seran les tecnologies pròpiament dites. És a dir, qualsevol
branca tècnica, científica o social, necessita de les noves tecnologies de la
informació per a difondre i rebre informació encara que la seva especialitat no
estigui directament relacionada amb l'aplicació tecnològica.

Per sectors i subsectors d'activitat associats a les Tecnologies de la Informació,
destaquem els següents com els més poderosos en quant a la demanda laboral

a) Sector de l'electrònica

- La indústria electrònica
- Electrònica de consum
- Components electrònics
- Televisió i Radiodifusió
- Defensa i radionavegació
- Electrònica industrial
- Electromedicina
- Instrumentació i equipaments didàctics

b) Sector de la informàtica
c) Sector de les telecomunicacions
d) Sector de l'audiovisual

- Cinema
- Vídeo
- Fotografia digital
- Televisió:

Televisió per satèl·lit
Televisió per cable
Televisió d'alta definició
Televisió digital
Teletext

- Ràdio



35

Així, doncs, tot i la universalitat de l’aplicació tecnològica, sembla que serà al
voltant d’aquestes activitats on es generaran nous perfils professionals i nous
filons d’ocupació.

4.1. Digitalització documental: un nou filó formatiu i ocupacional?

Pel tema que ens ocupa –la digitalització documental tant a empreses de
producció com a centres de documentació, museus o fundacions-, el perfil
professional no queda del tot definit. És certa la complexitat que rau en la
combinació del coneixement arxivístic i el procés d’informatització del document,
donat que cal un perfil professional que englobi el coneixement propi d’un arxiver i
el coneixement específic –tot i que limitat-, d’un informàtic a fi de crear un
programa que permeti la catalogació i digitalització dels informes així com el
manteniment i l’explotació dels bancs de dades resultants. També és cert que
aquesta aparent complexitat pot dirimir-se amb formació concreta, tot formant
experts per a aquestes tasques puntuals o en l’ús de programari estàndard.

Tant a les empreses com a altres centres documentals, aquesta funció l’acostuma
a desenvolupar personal no qualificat o, com a mínim, personal sense la formació
específica. A les empreses de producció solen ser els mateixos auxiliars
administratius qui s’encarreguen de la conservació de l’arxiu d’oficina i, en un
percentatge molt elevat, de forma tradicional. Aquelles empreses que tenen tot el
circuit informatitzat només els cal un programa adequat a les seves necessitats
per a conservar la seva documentació, amb la qual cosa, no els urgeix personal
amb formació específica. En canvi, als centres de documentació, museus,
biblioteques i arxius, un perfil professional com el proposat es fa del tot
necessari ja que el procés de digitalització requerit és molt més complex i
difícilment automatitzable.
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Personal al servei dels arxius de l'Administració

Càrrec Estudis

Director/Responsable d'arxiu Llicenciatura 

Arxiver Llicenciatura 

Tècnic superior especialista Llicenciatura 

Tècnic mig Diplomatura

Tècnic mig especialista Diplomatura

Graduats en Arts i Oficis, fotografia…

Auxiliar d'Arxiu Batxillerat Superior 

F.P. de 2n grau, esp. Administració

Administratius Batxillerat

F.P. de 2n grau

Auxiliar administratiu Graduat escolar

F.P. de 1r grau

Subaltern Certificat d'escolaritat

Dins el ventall de professionals que treballen en arxius i centres de documentació,
els nivells d’estudis poden ser molt variats, tot i que dependrà de la dimensió de la
institució el fet que tots estiguin representats. En el cas que no ho estiguin,
aleshores el personal que ha d’ocupar-se de totes les funcions (entre elles la
digitalització) adquireix destreses pròpies de l’activitat a partir d’una formació de
base conjuntament amb l’experiència diària. La formació de base no significa una
formació elemental: els fotògrafs digitals tenen un coneixement molt elevat de la
seva professió, produint tot un seguit de funcions per tal de conservar
informàticament les imatges; el mateix succeeix amb l’arxiver, que dissenya tot
l’itinerari del document catalogat fins a la seva custòdia informatitzada.

Per altra banda, la rigidesa pròpia de la contractació de personal per part de
l’administració ha estat un clar obstacle per la incorporació de nous professionals
formats en l’aplicació de Noves Tecnologies en àmbits tant tradicionals com els
arxius, museus o biblioteques.

El gruix d’empreses públiques i privades de Terrassa encara ha de desenvolupar
les eines tecnològiques al seu abast per tal de dinamitzar els seus arxius
documentals. D’aquesta forma ens trobem (exceptuant alguns casos molt
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avançats en aplicació tecnològica) amb diferents experts que, de forma tradicional,
duen a terme tots els processos d’arxivística i conservació de documents.

En aquest sentit, l’àmbit de la digitalització documental pot aportar un nou perfil
professional i un nou jaciment ocupacional, donat que fins ara no ha estat
adequadament explotat i que ha d’experimentar un creixement ineludible. Essent,
a més, un perfil que pot adaptar-se a un ample ventall de persones, incloent-hi les
que tenen certes discapacitats físiques o, fins i tot, psíquiques, donada la
‘mecanització’ d’algunes de les tasques del procés de digitalització d’imatges.

A més, a les tasques estrictes de la digitalització cal afegir-hi les pròpies d’un
auxiliar d’arxiu i que també poden incloure’s dins d’aquest perfil: identificació de les
diferents tipologies documentals, anàlisi del seu estat de conservació, avaluació de
la necessitat de la seva neteja, neteja, reubicació en contenidors adequats,
registre i catalogació, estabilització dels documents, moviment del material
documental arxivat, inspecció regular, informatització de les dades, etc. Moltes
d’elles treballs mecànics i delicats que requereixen d’una atenció especial en la
manipulació dels documents, donat que es treballa amb els originals.

Així, per tant, serien els centres de documentació, museus, biblioteques,
arxius,  etc. les organitzacions més necessitades d’una figura especialitzada
en digitalització d’imatges, ja siguin documents escrits, ja siguin fotografies
antigues o fotografies d’objectes de tota mena que formen part del fons històric.

Evidentment, cada corporació o companyia ha d’adequar les seves necessitats i
els seus pressupostos a les potencials contractacions de personal. No obstant
això, existeixen ocupacions en les quals es fa gairebé imprescindible la figura d’un
digitalitzador que sigui capaç de catalogar els documents, arxivar-los, digitalitzar-
los i emmagatzemar-los informàticament. És el cas de museus, fundacions i
centres de documentació, on l’aplicació tecnològica ha estat molt minsa. Això ha
provocat que, per una banda, els documents no es preservin de forma adequada,
donat que la seva consulta haurà de continuar fent-se de forma tradicional. D’altra
banda, aquests centres culturals, fundacions, etc., han frenat la seva pròpia difusió
i han impedit l’accés dels ciutadans a les seves curiositats personals. Això, davant
l’avenç vertiginós de les tecnologies en el món occidental, suposa un estancament
i un retrocés irreparables, tot arriscant a que tant les empreses privades com altres
organismes públics es quedin a la cua d’un món cada cop més "internetitzat".


