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IV. ANÀLISI ESTRATÈGICA I ESBÓS DE PROPOSTES
OPERATIVES

Per tal d’arribar a unes conclusions generals a l’entorn de l’aplicació tecnològica
als arxius tant d’empreses de producció com de centres de documentació i, més
concretament, a l’entorn de la incorporació de processos de digitalització
documental integrats en sistemes d’arxiu i emmagatzematge, hem de tenir present
una sèrie d’elements que conformen l’status quo actual a Terrassa. Per això cal fer
menció als factors condicionants del desenvolupament o no d’aquesta actuació o,
si més no, de l’increment de les aplicacions tecnològiques als procediments de
conservació de documents.

Com a qualsevol altre sector o activitat professional, es donen un seguit de factors
que afavoreixen o no les potencialitats del seu desenvolupament. En aquest cas,
tot i que no podem considerar la digitalització de documents com una activitat
pròpiament dita, hem d’analitzar quins són els elements que condicionen aquest
potencial desenvolupament, la seva necessitat en el conjunt de l’activitat
empresarial i la viabilitat de la seva aplicació.

Hem de remarcar, però, l’existència de dues possibilitats de negoci ben
diferenciades donat que la implementació de noves tecnologies i la seva aplicació
en la gestió de documents afectarà distintament a cada àmbit. Per tant, hem de
distingir aquests dos àmbits:

- per un costat, els centres de serveis públics sense ànim de lucre i
- per l’altre, les empreses.

S’analitzen a continuació els factors condicionants de desenvolupament del sector
no lucratiu que s’imposen des de dins del territori al procés de desenvolupament
futur, mitjançant desvetllar amb el màxim de concreció les assumpcions, les
fortaleses i les debilitats i amenaces que es desprenen de les descripcions
posades de manifest en capítols anteriors.

1. Fortaleses

Tenim en compte en aquest apartat els factors interns a la ciutat de Terrassa que
afecten positivament la situació i el desenvolupament a curt termini de les activitats
de digitalització documental.

1.1. Centres de servei públic

1.1.1. Existència d’un valuós fons documental a la Ciutat
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A la ciutat de Terrassa convergeixen una sèrie d’entitats públiques i
privades el contingut documental de les quals és de gran valor,
especialment per al conjunt patrimonial històric i cultural de la Ciutat i de
la Comarca. Terrassa compta amb un seguit de museus, arxius,
biblioteques, etc. que reuneixen més d’un milió de documents
susceptibles de ser digitalitzats per a emmagatzemar-los
informàticament. La consciència del seu valor possibilita l’interès per la
seva preservació i divulgació.

1.1.2.  El Pla SIT com a vehicle d’accés a la informació

L’existència del Pla SIT a la ciutat constitueix un altre element
d’enfortiment, donat que possibilita a tots els ciutadans l’accés a la
informació gràcies tant a la formació que els hi proporciona com a les
infrastructures existents en centres públics.

1.1.3. L’aplicació de les investigacions tecnològiques al món de la
cultura i l’empresa

La disposició de centres de formació tan considerats com la Universitat
Politècnica de Catalunya, on la investigació i recerca sobre noves
tecnologies i la seva aplicació al món de l’empresa i la cultura s’ha de
considerar com un dels elements més afavoridors per a la incorporació
de programes informàtics adequats a les necessitats de cada entitat
cultural.

1.1.4. Formació específica a l’entorn del tractament digital
d’imatges

Tanmateix, el Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC es
consagra com el centre de formació més específic per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb el tractament digital en
imatges. D’altra banda, l’existència de centres formatius on
s’imparteixen cursos de Formació Ocupacional constitueixen un bon
reclam en relació a les ofertes i demandes formativo-professionals del
món empresarial i cultural terrassenc.

1. 2. Empreses

1.2.1.  Terrassa com a ciutat capdavantera del nou sistema
econòmic digital

Les potencialitats formatives i d’investigació estan a l’ordre del dia a la
ciutat. Així, Terrassa, com ja hem apuntat en capítols anteriors, disposa
de tots els requisits idonis per a la posada en marxa d'un nou projecte
empresarial per tal de situar-se com a ciutat capdavantera i líder del nou
sistema econòmic  digital. Disposa d'un fort contingent d'estudiants en
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carreres tècniques, de la Universitat Politècnica, la UNED i la UOC;
tanmateix, aglutina un gran nombre d'empreses que permeten la
formació pràctica d'aquests estudiants; i comença a gaudir, també,
d'una diversitat cultural que, lluny de constituir un xoc entre cultures, pot
esdevenir un bon caldo de cultiu per a noves idees, tant en l'àmbit social
com tecnològic.

1.2.3. Les grans empreses han d’exemplificar i liderar les
transformacions econòmiques a partir de la implementació de les
TIC

 Les petites i mitjanes empreses conformen la major part del teixit
empresarial terrassenc. Una gran part d’aquestes empreses no ha
incorporat encara cap element tecnològic als seus departaments de
producció i/o de gestió, la qual cosa dificulta la seva participació en un
món econòmicament competitiu i global. En qualsevol cas, l’existència a
la Ciutat de grans empreses cada cop més informatitzades servirà
d’exemple per a que les PIME es vagin incorporant a poc a poc a les
noves tecnologies.

2. Febleses

Al marge d’aquests elements que es presenten com a factors interns a la ciutat i
que afecten positivament la situació i desenvolupament a curt termini de l’aplicació
tecnològica a la gestió d’arxius, n’existeixen d’altres que es configuren de forma
negativa i que anomenem febleses.

2.1. Centres de servei públic

2.1.1. La capacitat pressupostària esdevé un element clau per a la
implementació de noves tecnologies en els centres de servei
públic

La limitada capacitat pressupostària de molts centres documentals de
servei públic esdevé el major obstacle per una efectiva incorporació de
noves tecnologies, entre elles la preservació digital. Aquesta limitada
capacitat pot afectar negativament les expectatives de remodelació,
incorporació d’equipaments o contractació de personal o de serveis
relacionats amb aquesta incorporació.

2.1.2. La manca d’infrastructures i el grau de participació dels
ciutadans poden contribuir al alentiment de les actuacions

L’argumentació anterior pot conduir, encara que no necessàriament, a
una dinàmica circular on l’interès dels ciutadans decau perquè no
existeixen mitjans que agilitin la tasca d’investigació o de recerca
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d’informació; i el periple es manté reduint despeses en infrastructures a
partir de la poca afluència a les instal·lacions per part dels ciutadans.

2.2.  Empreses

2.2.1. La manca de definició del concepte d’arxiu

No totes les empreses que afirmen disposar d’un arxiu o fons
documental mantenen realment les formes i condicions estrictes d’un
arxiu. Per tant, no podem considerar arxiu a les dependències plenes
de documents, molts d’ells sense classificar i apilats sobre prestatges.
Aquest fet suposa la manca de conscienciació del concepte i per tant, el
desinterès per modernitzar les aplicacions administratives a través de
sistemes integrats.

2.2.2. Personal no qualificat en la gestió dels arxius empresarials

La inexistència de personal destinat específicament al manteniment
dels fons documentals a les empreses ens mostra una manca de cura
en aquest aspecte per part de les empreses, alhora que devalua
l’afirmació que fan majoritàriament de disposar d’un arxiu pròpiament
dit. Per altra banda, aquesta manca de personal específic pot
obstaculitzar la implantació de NTIC a la gestió d’arxiu.

2.3.3. Desinterès sobre l’aplicació de les NTIC als arxius d’empresa

Ara per ara, les empreses no consideren prioritari invertir en aplicar les
NTIC a la gestió documental de l’empresa. I, tot i conèixer, les
empreses de serveis d’arxiu no es plantegen utilitzar els seus serveis.
Assumint aquests fets, veiem com es debilita la possibilitat d’instaurar a
les empreses un perfil professional associat a la digitalització.

3. Amenaces

Davant aquestes febleses tan determinants, s’associen al context una sèrie de
factors que podrien afectar negativament i que considerem com amenaces.

3.1. El retard en la incorporació a les noves tecnologies implica un
retard en l’economia i la cultura

El fet de no participar d’aquesta actualitat tecnològica condueix
inevitablement a l’obsolescència i al retard cultural i tecnològic. Tant les
institucions com les empreses que encara no han assumit els beneficis
que comporten la incorporació i aplicació d’innovacions tecnològiques
poden quedar a la cua dels processos de globalització, ja siguin
econòmics, culturals o socials.
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3.2. La participació de les administracions i les patronals en
l’status quo de la innovació tecnològica

Existeix una falta de conscienciació, tant per part de les administracions
com dels empresaris en aquest sentit, tot abocant al deteriorament
d’entitats culturals i petites empreses que, per falta de recursos, no
poden optar a la incorporació de sistemes integrats en noves
tecnologies.

4. Oportunitats

Conjuntament amb aquelles amenaces, sorgeixen una sèrie d’oportunitats que
poden afavorir la posada en marxa d’aquesta actuació.

4.1. L’imparable avenç tecnològic facilitarà una implementació
natural de les tecnologies en l’àmbit de la gestió documental

El desenvolupament d’empreses associades a l’electrònica i la
informàtica està propiciant un vertiginós avenç en matèria tecnològica
en tots els àmbits, però també molt especialment en aquells programes
destinats a la millora en la gestió administrativa de les empreses de
producció i les Administracions públiques. L’increment d’eines
informàtiques referides a la gestió documental, són un fet al qual, per
contagi, hauran d’incorporar-se tant les entitats destinades a la
conservació de documents com les empreses de producció.

4.2. Les imposicions tècniques des de l’Administració
representaran un fort impuls per a les aplicacions tecnològiques a
les empreses

Les Administracions Públiques es configuren com els regidors que
empenten a la incorporació digital a les empreses a partir de la
obligatorietat en la gestió fiscal, per exemple, des d’Hisenda o la
Seguretat Social així com a través de l’aplicació de la signatura digital.
D’alguna manera, les empreses hauran de canalitzar els seus recursos
cap a l’homogenització informàtica i digital, veient-se obligades a
participar d’un únic procés global de gestió fiscal i, per tant, de gestió
administrativa.

5. Conclusions

El conjunt d’elements amb els que hem estat treballant al llarg d’aquest estudi ens
serveix per a formular les conclusions a l’entorn de la possibilitat que les activitats
de digitalització d’arxius esdevinguin un nou jaciment d’ocupació.
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Per tant, cenyint-nos a aquesta possibilitat, hem de concloure tot destacant els
següents punts:

1. A la vista de la progressiva incorporació de la digitalització documental es
configura un potencial nou perfil professional a l’entorn d’aquesta
activitat, concretament en allò que és l’escanneig i el retoc digital de les
imatges resultants. La formació necessària per aquest nou perfil estaria
basada en el tractament digital de la imatge resultant de l’escanneig i el seu
emmagatzematge, conjugant coneixements bàsics d’informàtica i
d’arxivística. Es tractaria d’un perfil complementari a la figura de l’arxiver,
bibliotecari o documentalista i al seu servei. Serien aquelles persones que,
amb un nivell de formació més baix, durien a terme les tasques més
mecàniques de tot el procés d’inventariat, catalogació, digitalització un cop
s’hagués dissenyat el programa i les necessitats de cada fons documental.
Per les seves característiques es tracta d’un perfil susceptible de ser ocupat
per persones amb diversos nivells de discapacitat física o psíquica.

2. El nínxol professional d’aquest nou perfil es podria trobar en aquelles
entitats de servei públic, tant públiques com privades, dedicades a la
conservació i difusió documental (arxius, biblioteques, centres de
documentació…). A més, les empreses de serveis en arxius poden assumir
un perfil professional per dessota dels tècnics experts en gestió documental i
informàtica. Aquesta opció es troba reforçada pel fet que les empreses de
serveis en arxiu es veuen afavorides per l’augment de l’externalització de
funcions dels centres documentals. Per altra banda, hi ha d’altres activitats
empresarials susceptibles de poder acollir aquest perfil: serien empreses de
serveis fotogràfics, d’arts gràfiques, etc.

Per tant:

3. Tenint en compte el potencial ja esmentat que hi ha a Terrassa de
documents de necessària digitalització es considera que el perfil esmentat
seria una figura de fàcil inserció, en el cas que s’impulsés aquesta
activitat, als centres documentals de la ciutat.

4. En canvi, es posa de manifest un escàs volum d’ocupabilitat d’aquest
perfil a l’entorn de les empreses de Terrassa. Aquesta consideració es
basa en el fet que la majoria d’empreses (parlem de PIME) no consideren
necessari aplicar la digitalització documental a la seva gestió administrativa.
A més, l’augment de l’ús de documents ja creats electrònicament va en
detriment de la necessitat de digitalitzar-los. Per altra banda, en cas d’aplicar
la digitalització hi ha la possibilitat de fer-ho per mitjans mecànics totalment
automatitzats ja que els documents a escannejar no requereixen cap retoc
digital de l’arxiu resultant, alhora que s’emmagatzemen automàticament, de
manera que l’empresa pot assignar algun treballador per efectuar aquesta
tasca sense més dificultats que una mínima formació.
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6. Factors clau

En consonància amb les evidències que s'han presentat sobre les activitats de
digitalització d’arxius a empreses i institucions de Terrassa posem de manifest a
continuació els factors que, a la llum d’aquest estudi, considerem clau per a l’èxit
del seu desenvolupament

1. Garantir la possibilitat d’accés per a tots els ciutadans i per a les empreses
a les noves tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement,
com a clau per accedir a la globalitat.

2. Foment de la participació de les administracions públiques en la
consecució del màxim rendiment de les aplicacions tecnològiques, tant a
serveis públics com a empreses, ja sigui a través de la incorporació de la
signatura digital o mitjançant sistemes integrats per a la gestió fiscal.

3. Impulsar, des de l’Administració el fons documental existent a les diferents
entitats públiques per tal de donar-lo a conèixer a la totalitat de la població,
tot aprofitant els avantatges que proporciona la Societat de la Informació.

4. Impuls a les empreses del sector de l’electrònica i de la informàtica per tal
d’estimular la implementació de programes de gestió administrativa i
comercial a la resta d’empreses de tots els sectors. Aquest impuls aniria
encaminat a la creació de programes que reforcessin l’ús de les eines
informàtiques per tal de fomentar el desenvolupament sostenible, tot
adreçant els esforços capa una oficina sense papers.

5. Fomentar els convenis de participació formativa i professional entre les
diferents entitats empresarials i universitàries de la ciutat a través de
programes R+D. Al mateix temps, definir estratègies formatives de qualitat,
tant ocupacionals com de reciclatge per tal d’harmonitzar les necessitats que
el mercat de treball reclama.

7. Línies estratègiques

1. Motivar al total de la societat, administracions i empreses públiques i
privades per tal de fomentar la importància i el valor del patrimoni
documental, històric, cultural i industrial que es conserva a la Ciutat.

2. Impulsar tots els elements que actualment conformen el patrimoni de la
Ciutat amb l’objecte de convertir Terrassa en una ciutat modèlica en quant a
la gestió i difusió del seu patrimoni històric, cultural i documental.

3. Activar aquesta mateixa política a les empreses de tots els sectors per
situar Terrassa al capdavant de les ciutats innovadores en tecnologia, tot
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perseguint un major ús de les eines tecnològiques (internet, intranet, correu
electrònic, agenda electrònica, etc.)

4. Crear plans d’actuació formativa que impliquin l’ús de les noves
tecnologies en l’àmbit de la gestió documental, administrativa i comercial.

8. Propostes operatives

Les propostes operatives han de fer la distinció entre les accions destinades a la
digitalització del patrimoni documental públic i la digitalització documental aplicada
a la gestió empresarial:

8.1. Dirigides a les institucions, públiques o privades, encarregades de la
conservació i/o difusió del patrimoni documental (arxius, biblioteques, centres de
documentació, museus)

8.1.1. Endegament d'un Pla de Digitalització del Patrimoni Documental
de Terrassa.

Línies estratègiques: 1 i 2
Objectiu: Aconseguir fer de Terrassa una ciutat modèlica en quant a la
preservació, accessibilitat i difusió del seu patrimoni documental.
L'endegament del Pla pretén difondre l'aplicació de les tècniques de
preservació digital al màxim nombre d'institucions de la Ciutat encarregades
de la conservació del patrimoni documental: arxius, biblioteques, museus i
centres de documentació.
Unitats actores: institucions custodiadores del patrimoni documental
terrassenc (arxius, biblioteques, museus, centres de documentació), IMCET,
Ajuntament de Terrassa, Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (UPC),

8.1.2. Sensibilització sobre les bondats de la digitalització dirigida als
responsables de les institucions i concretada en l’organització d’unes
jornades sobre bones pràctiques de digitalització documental.

Línies estratègiques: 1 i 3
Objectiu: Donar a conèixer les possibilitats de la digitalització documental
com una eina fonamental per la preservació i millora de l’accessibilitat i la
difusió d’aquest patrimoni alhora que sensibilitzar les institucions de les
oportunitats de negoci que poden sorgir arrel de la seva implantació.
Unitats actores: IMCET, Ajuntament de Terrassa, Pla SIT ( Pla per la Societat
de la Informació a Terrassa), Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia
(UPC), Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Observatori Econòmic i
Social de Terrassa, Foment de Terrassa, S.A.

8.1.3. Oferta de cursos de formació ocupacional relacionats amb la
digitalització de documents gràfics (retoc digital i escanneig d’imatges).
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Línies estratègiques: 1 i 4
Objectiu: Contribuir a insertar persones en situació d’atur a les institucions
públiques o privades de preservació del patrimoni, així com a empreses de
diferent tipologia: serveis d’arxiu, serveis fotogràfics, arts gràfiques, etc. El
potencial de fons digitalitzables acumulat a diverses institucions de Terrassa
(que es pot xifrar en més d’1.000.000 de documents en diversos suports),
així com el possible nínxol professional detectat fan factible l’organització de
cursos de formació ocupacional.
Unitats actores: Unitat de Formació, Unitat d’Ocupabilitat i OEST, Foment de
Terrassa, S.A., IMCET, Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (UPC),
institucions custodiadores del patrimoni documental terrassenc (arxius,
biblioteques, museus, centres de documentació),

8.2.  Dirigides a les organitzacions que formen el teixit empresarial de la Ciutat.

8.2.1. Organització d’unes “Jornades sobre l’aplicació de les NTIC a la
gestió documental i d’arxiu a les empreses”.

Línies estratègiques: 1i 3
Objectiu: Sensibilitzar els empresaris sobre les bondats de l’aplicació de les
NTIC a les funcions d’arxiu. La digitalització documental s’ha d’entendre com
el pas previ a fer per part de les organitzacions per poder fer una correcta
gestió del coneixement a la seva organització, alhora que cal fer veure
aquesta aplicació com una nova oportunitat de negoci. Aquesta acció estarà
reforçada amb la presència d’empresaris que estiguin aplicant aquestes
tècniques a la gestió de la seva empresa.
Unitats actores: OEST, Viver d’Empreses, Foment de Terrassa, S.A., Cambra
de Comerç, Cecot.

8.2.2. Edició d’un opuscle dirigit a les gestories i consultores
d’empreses de la Ciutat sobre les possibilitats d’afegir als seus serveis
l’assessorament sobre aplicació de les NTIC a la gestió documental i
d’arxiu de les empreses.

Línies estratègiques: 1i 3
Objectiu: Sensibilitzar els gestors sobre les noves oportunitats de negoci que
per ells podria representaria el fet de poder assessorar les empreses sobre
l’aplicació de les NTIC a la gestió documental i d’arxiu de manera que
aquestes puguin adaptar-se a reptes com l’aplicació de la signatura digital o
l’avenç cap a l’oficina sense papers.
Unitats actores: Viver d’empreses, OEST, Foment de Terrassa, S.A., Cambra
de Comerç, CECOT, Pla SIT ( Pla per la Societat de la Informació a
Terrassa)

8.2.3. Oferta de cursos de formació continuada als treballadors de les
empreses encarregats d’organitzar la documentació d’aquestes.
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Línies estratègiques: 1 i 4
Objectiu: Donar formació a aquells treballadors que s’encarreguen de la
gestió documental a les empreses. Dita formació ha d’incloure nocions
d’arxivística combinada amb tècniques de digitalització documental.
Unitats actores: Unitat de Formació, Viver d’empreses, OEST, Foment de
Terrassa, Cambra de Comerç, CECOT, Centre de la Imatge i Tecnologia
Multimèdia (UPC).


