
Jornada tècnica de Gestió documental electrònica a Gandia 
Algunes reflexions de consens 
 
 

 La falta d’estratègies clares i uniformes en Gestió documental electrònica provoca 
una deriva quasi exclusivament tecnològica en moltes Entitats locals. Aquesta 
tendència apuntala, alhora, una excessiva dependència del sector privat en la 
provisió de les solucions informàtiques. 

 No és fàcil aconseguir la transferència de solucions i la reutilització d’eines 
tecnològiques entre diferent nivells d’Administracions públiques. I, sobretot, no 
pot ser una responsabilitat exclusivament de les Entitats Locals, i menys de les de 
menor tamany. L’acompliment del manament legislatiu en aquest sentit sembla ara 
mateix una quimera. 

 Necessitem un “entente” supralocal i fins i tot interadministratiu que implemente, 
desenvolupe, tutele i garantitze el manteniment de les principals solucions de la 
forja del Centre de Transferència Tecnològica, o d’altres experiències, per a la 
implementació efectiva d’eines de gestió electrònica administrativa. Caldrà 
prendre decisions estratègiques, com optar per adaptar eines de codi obert (com 
ara INSIDE i ARCHIVE) amb una pre-càrrega del quadre de classificació funcional i 
l’associació automàtica de metadades, segons l’e-EMGDE, amb un paper 
protagonista de les Diputacions provincials (sobre tot per als municipis menors de 
20.000 habitants).  

 El 90% d’èxit en la utilitat d’una aplicació informàtica no està en la tecnologia, sinó 
en la presa de requeriments i en la cultura del canvi. L’afirmació que hi ha massa 
tecnologia i poca organització, reflexa ritmes ben diferenciats entre l’àrea tic i les 
polítiques d’organització i de gestió documental. Particularment, la comunitat 
professional arxivística ha de ser conscient del seu rol en la trinxera de la producció 
documental electrònica, i establir línies d’intervenció unívoques més enllà de la 
custòdia patrimonial, i l’àrea jurídica organitzativa no derivar la possibilitat d’èxit 
únicament als recursos informàtics (hardware i software). 

 Les eines tic de gestió electrònica han d’acompanyar-se i complementar-se 
obligatòriament amb Polítiques i estratègies de Gestió documental. L’absència 
d’aquest marc arxivístic en les organitzacions genera la producció de “bosses” de 
documentació digital sense contextualització a les funcions de les entitats, 
impossibilitant l’aplicació del cicle de vida i la preservació sostenible de les fonts 
primàries d’informació. Paradoxalment, l’accés a la informació pública podria 
truncar-se precisament en escenaris de producció electrònica exclusivament sota 
l’òptica d’aplicacions informàtiques. 

 Cal planificar les accions el l’àmbit de la gestió de documents/govern electrònic de 
manera seqüencial i acumulativa, evitant en el possible les accions aïllades o faltes 
de planificació. Al·ludim a la competència de la Generalitat Valenciana per donar 
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resposta a les necessitats globals de gestió documental; com els models de 
document i expedient electrònic comuns i alineats amb l’ENI, i fins i tot normatives, 
com el model de política de gestió de document electrònic, entre d’altres. 
Plantegem la conveniència que les competències autonòmiques d’Arxiu passen de 
Cultura a alguna altra Conselleria més transversal. I al paper de les Diputacions 
provincials, de nou, en el sentit que haurien de crear models pràctics i posar-los a 
disposició dels petits i mitjans municipis mitjançant accions de suport actiu. 

 La interoperabilitat de les polítiques públiques en la gestió documental entre els 
diferents nivells d’Administracions, principalment entre la Generalitat Valenciana i 
les respectives Diputacions esdevé no ja una necessitat urgent, sinó una exigència 
de la ciutadania i de totes les Entitats locals. Ha passat el temps de les parcel·les 
competencials, i no cap la renúncia de responsabilitats en un àmbit no sols 
obligatori, sinó nuclear per a l’eficiència i sostenibilitat del sector públic valencià.  

 L’acompliment de la Llei de procediment administratiu comú (electrònic) i la pròpia 
eficiència de les Administracions requereix sumar sinèrgies i aliances per 
normalitzar les polítiques de Gestió documental a qualsevol nivell de les Entitats 
Locals. Les grans poblacions i els petits municipis poden compartir diagnosi, 
problemàtica i desenvolupament d’instruments en aquest sentit. I no hem de 
descartar, com ocorre per a proveir-nos de solucions informàtiques, la 
concurrència d’empreses especialitzades en gestió documental del sector privat 
per tal de superar aquesta evident carència més enllà de la “voluntat” o la 
capacitació de cada entitat local.  

 La multidisciplinaritat de rols tècnics que han de vehicular i liderar la gestió 
documental electrònica és una evidència, des de juristes, informàtics, responsables 
d’innovació, modernització, gestió documental i arxiu. Tanmateix, les 
Administracions públiques no tenen actualment una estructura de personal adient 
a les exigències d’aquest nou escenari exclusivament electrònic. Cal l’adequació 
urgent dels rols, les responsabilitats, i la relació de llocs de treball per a donar 
suport amb garanties al nou paradigma de producció electrònica. 

 Per últim, hi ha el convenciment compartit de l’oportunitat d’obrir espais vius de 
treball, dinàmics, amb una certa periodicitat, per tal de generar i compartir 
solucions pràctiques i experiències. Aquesta experimentació i d’aprenentatge 
compartit es podria vehicular, per exemple, mitjançant “comunitats 
d’aprenentatge” o “co-desenvolupament d’aplicacions puntuals” per tal 
d’optimitzar conjuntament la gestió documental electrònica. 
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