


CONTRIBUCIÓ DELS PROFESSIONALS DE 
L’ARXIU, LA GESTIÓ DOCUMENTAL, 

CENTRES DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTEQUES 
A LA TRANSPARÈNCIA 



Informació i Política: 10 punts clau (Jornades FESABID maig 2021) 

“Punt 1. Centralitat dels professionals de la informació 
El nostre col·lectiu professional pot mediar entre els qui governen i la ciutadania, entre la 
visió jurídica i la tecnològica, entre interessos privats i democràcia, comprometent-se amb 
l'accés a la informació i el coneixement distribuït.” 
 
“Punt 4. Gestionar Informació versus la Governança de la Informació 
Internet ha dinamitat la privacitat i obri riscos (vigilància) que podem contraposar girant el 
rumb de la professió a l'evidència dels successos, transaccions i realitats que ens conformen 
com a individus, institucions o societats.” 
 
“Punt 9. La Informació fonamenta la democràcia 
La gestió eficient de la informació millora els serveis públics i la igualtat d'oportunitats, és la 
clau del Govern Obert, la lluita contra la corrupció o l'arbitrarietat de les decisions, i empara 
obertament drets individuals i col·lectius.” 



PROPOSTES PER LA MILLORA 
DE LA TRANSPARÈNCIA 

DES DE L’ARXIU I LA GESTIÓ DOCUMENTAL 



TRANSPARÈNCIA? 
Arxivística /gestió 

documental 
 

Document i 
expedient + Sistema 
gestió d’informació 

 
Back-office 

Àmbit polític-social i 
de gestió AA.PP. 

 
Portal de 

transparència + 
Publicitat activa 

 
Front-office 

2 cares de la mateixa moneda 



SISTEMES DE GESTIÓ DOCUMENTAL, e-ADMINISTRACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

● Garanteixen la integritat i validesa de la informació. 
 

● Permeten automatitzar i sistematitzar la publicitat activa. 
 

● Gestionen l'accés a la informació. 
 

● Garanteixen les limitacions de la transparència. 
 

● Garanteixen la protecció de dades personals. 
 

● Faciliten les conversions a formats oberts i reutilitzables. 
 

● Permeten l'actualització d'informació. 
● Garanteixen la preservació i la llegibilitat dels documents y bases de dades al llarg del 

temps: memòria històrica accessible. 



TRANSPARÈNCIA PER DISSENY 

● Necessitat de polítiques integrades que trenquen amb aquests falses 
dicotomies que creen àmbit aïllats que impedeixen que la informació 
fluïsca lliurement. 
 

● Definir estratègies en matèria de transparència, accés, conservació i 
difusió de la informació perquè arribe a la ciutadania en un únic 
recorregut dissenyat des del principi. 
 

● Establir línies mestres que permetan el control total d'aquests recursos 
d'informació. 

 



GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ 
“[…] estratègia general i de coordinació per a tota la 
informació organitzacional. Estableix les autoritats, 
els suports, els processos, les capacitats, les 
estructures i la infraestructura per a permetre que la 
informació siga un actiu útil […]”. 
                                                      ARMA Internacional 
 
“Pont entre l'Estat i la Societat Civil” 
                              Consell Internacional d'Arxius (ICA) 



AVANTATGES 

● Enfocament coordinat i interdisciplinari. 
 

● Col·laboració que impulsa la interacció entre les parts.  
 

● Satisfacció dels requeriments de compliment. 
 

● Gestió de riscos: síndrome «arxiu buit», documentació que no es troba... 
 

● Optimització del valor de la informació. 



CONCLUSIONS 

● Transparència amb Gestió documental optimitzada al darrere. 
● Governança de la informació. 
● 3 eixos clau: Gestió documental, Tecnologia i Operativitat Jurídica. 
● Avaluació total de la Transparència: Back-office + Front-office 
o MESTA només avalua el Front-office. 
o Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa 

(MMGDT) de l’AAC avalua les dues vessants. 
● Important: avançar en la consecució real d'objectius (servei òptim a la 

ciutadania) i no a competir per puntuar més alt. 



PROPOSTES PER LA MILLORA 
DE LA TRANSPARÈNCIA 

DES DE LES BIBLIOTEQUES 



FORMACIÓ DE CIUTADANIA ACTIVA 

● Pla de formació de professionals de biblioteques escolars.  
 

● Implementació de biblioteques escolars en el sistema educatiu valencià.  
 

● Objectiu: 
o Alfabetització informacional: aprendre a trobar, contrastar i validar 

informació y dades. 
o Com participar activament en els assumptes públics amb la informació 

necessària. 



OBJECTIU DEL COBDCV 
Facilitar l’Accés de la ciutadania a la 
informació, no només amb el nostre 
treball diari, sinó també vetllant per una 
aplicació efectiva de la Transparència i 
el Bon Govern de les administracions 
públiques i per la qualitat de la 
Governança de la informació. 



MOLTES 
GRÀCIES 
PER LA 
VOSTRA 
ATENCIÓ! 
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