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Regidoria/Àrea/Departament/Servei que fa la proposta: 
 

 

Dades de la proposta : 
 
 

Denominació del projecte: 

 

Descripció: 

Adquisició de 2 dispositius electrònics per aplicar DIFUSIÓ INTERACTIVA DE L’ARXIU SOCIAL dels Fons Públics . 

Un projecte innovador d’ARXIU DIGITAL sobre la difusió de la documentació històrica i contemporània, 

procedents de la vida institucional de l’Ajuntament , com ara les INICIATIVES, ACTIVITATS i ACTES que es 

manifesten a través de les IMATGES / CARTELLS / PLÀNOLS / documents considerats vitals i essencials com 

són ACTES PLENARIES / i altres per posar a disposició de la ciutadania per a la seva consulta, el tresor 

documental que es preserva en un arxiu públic local. 

Aquest projecte és un valor afegit de la gestió d’aquest equipament social i cultural i es proposa una 

experiència interactiva en la navegació dels continguts i de la informació gràfica que s’il·lustra. 

Aquests dispositius ( pissarres, projectors i tòtems digitals, pantalles interactives, televisors connectades en 

línia , i altres modalitats... ) ens ha de permetre : 

1r.- buscar la informació de manera interactiva a través del menú descriptiu dels continguts introduits en la 

plataforma ; 

2n.- Informació comprensible i accessible per a qualsevol usuari. 

3r.- que es pugui gestionar amb facilitat el seu versàtil manteniment i actualització de dades en un curt 

termini de temps ( renovació de continguts ). 

4rt.- Crear gràfics i estadístiques dinàmiques de consultes, usuaris i altres recursos, si s’escau i ho permet 

aquesta tecnologia 

Les característiques d’aquests aparells digitals, ens encaminen cap a : 

 Captar l’atenció de l’usuari : despertar l’interès i la curiositat del ciutadà. 

 Apropar la ciutadania en el coneixement dels fons documentals de l’Arxiu Municipal de Cunit 

( es busca la complicitat i el contacte directe del ciutadà a través de suports virtuals i digitals ). 

 La publicitat interactiva juntament amb la divulgació de la informació institucional aporta un valor 

afegit, causant un impacte i visibilitat directe de l’Arxiu Municipal i més proper de la relació amb la 

ciutadania 

Un primer pas de la transformació digital en un equipament social i cultural en què en un futur pròxim la 

intel·ligència artificial aportarà molts beneficis i oportunitats en la nostra Administració Pública i de retruc a 

la ciutadania cunitenca. 



Els darrers anys la transparència s’ha instal·lat en l’agenda pública. La major part de les institucions 
han encetat aquest camí, mogudes per la voluntat política de retre comptes, d’augmentar la qualitat 

democràtica de la seva acció i de proporcionar a les ciutadanes i ciutadans  la  informació  que 
necessiten o que els pot ser útil, I, molt clarament, mogudes per la  voluntat  col·lectiva de  conèixer 

com actuen els òrgans i càrrecs públics. 
 

Els arxius són imprescindibles per a la transparència perquè contenen documents que serveixen per retre 
comptes i per proporcionar als ciutadans les informacions que necessiten. Però, sobretot, els arxius són 
imprescindibles per a la transparència perquè, a través de la gestió documental, garanteixen que tots els 
documents que es troben al sistema (tant si han estat transferits a l’arxiu com si encara circulen per les 
oficines) són únics, fiables, autèntics, íntegres. Unes qualitats que els arxivers hem cuidat des de sempre en 
els documents i que ara esdevenen per primera vegada una exigència visible. 

 
És per això que des de bon començament els arxivers/res, ens hem implicat en el camí de la transparència 
de les institucions on treballem . Cal que es facin visibles tots els serveis que l’Arxiu pot oferir al projecte de 
transparència de la nostra organització. 

Motivació/Justificació de la proposta 

 

Població susceptible de ser beneficiada o destinatària: 

 

Infants Joves Gent gran Dones Altres col·lectius específics Població en general 
 
 

Ubicació 

 
 

Temps estimat execució 

 
 

PISSARRA INTERACTIVA TÒTEM DIGITAL TELEVISOR en línia 

Un dispositiu s’ubicaria en un finestral de l’Arxiu Municipal de Cunit ( seu CASAL MUNICIPAL, planta baixa ) ; 

i l’altre quedaria instal·lat en el vestíbul del Casal Municipal, lloc de pas dels usuaris dels actes que es 

celebren dins de l’edifici del Casal Municipal. 

Es tractaria d’instal·lar dos dispositius digitals diferents , com ara : una opció vàlida, encara que no única , 

seria ( una televisor al finestral front al tòtem ubicat en el vestíbul ). 

Durant l’exercici econòmic ( 2021 ) 

Superar diferents fases perquè es faci realitat el projecte : 

 Estudi dels productes de mercat sobre les modalitats de dispositius interactius que s’ajustin a les 

necessitats de l’Arxiu Municipal de Cunit ( crear un ARXIU SOCIAL , proper a la ciutadania ) 

 Anunci de la licitació per la compra de la tecnologia indicada. 

 Empresa guanyadora del concurs de la licitació 

 Instal·lació i muntatge dels aparells digitals. 

Altres aspectes a considerar, si s’escau. 



Cost estimat 

 

 

 

Entre 5000-10000€ ( si s’acompanya amb una plataforma d’enregistrament d’estadístiques d’accés / 
recerques, i altres recursos addicionals d’interès que completaria el producte ). 

A data del 12 d’agost del 2020, havent demanat pressupost  a diverses empreses que es dediquen al sector del 
Marketing-Publicitat de Pymes i la Difusió social dels Equipaments Culturals, s’ha de tenir en compte les 
característiques i singularitas dels models que s’adequïn a les nostres necessitats ; atenent  l’ús freqüent de les 
consultes de la ciutadania ; 

 Dispositius : Anclatge ( antirobatori ), pantalles (amb blindatge) ; grandària ( polsades ) ; us semi intensiu o 

intensiu ( condicionarà la perdurabilitat i cicle de vida ) de l’aparell ; si es intern o extern ( l’efecte del llum 
pot incidir en la duració del dispositiu ), entre d’altres aspectes a considerar. 

 Disseny Entorn web ( disseny de l’arquitectura dels continguts que s’oferiran en la graella-menú ) + 
aplicatiu d’estadistica amb indicadors de les recerques i consultes que fa la ciutadania, suggeriments, 
enquesta de valoració i nivell de satisfaccio, etc.  

En un entorn web, els continguts poden ser automatitzats, fixant periodicitat per visionar-los ; programar 
nous continguts en un calendari ; etc.  L’altra forma de visionar els continguts es dissenyar un aplicatiu fet 
a mida per introduir un menú dels serveis + estadística de l’accès a les consultes + suggeriments. 

 Instal.lació i muntatge 

 

 La valoració s’estima entre dues possibles opcions : 

 Opció num. 1.- 

15.000€ ( dispositius de gama mitjana-alta : tòtem + monitor/pantalla ) + i 2.- s’inclou sofware fet a 

mida + instal.lació  

 Opció num.2.- 

10.000€  ( 2 aparells monitors de 55 polzades ) + i s’inclou sofware entorn web automatitzat dels 

continguts + instal.lació. 

 

PER TOT AIXÒ, s’ha escollit l’opció num.1 ( preu definitiu 15.000€ ), ja que aporta un valor afegit, la 

interacció de la ciutadania als continguts de l’Arxiu Municipal ( fons documentals + serveis que presta + etc. ) 

 

     EXTERIOR de l’ARXIU MUNICIPAL : opció del monitor ( tipus pantalla, televisor o tablet gran ) 

   

                     ABANS                                                            AMB monitor ( televisor interactiu ) 

 

    INTERIOR del CASAL MUNICIPAL on s’ubica l’ARXIU MUNICIPAL: planta baixa-lateral esquerra   

     

                    ABANS                                                             AMB pantalla interactiva i/o Tòtem 



 
Cunit, 12 d’agost de 2020 

 
 

Sílvia Farré Ferrando 
Tècnica d’Arxiu i Gestió Documental 

 
 
 

 
Cunit, a data de signatura electrònica 

 
 
1.- R E S U M   fitxa general  

Proposta presentada per l’ARXIU MUNICIPAL , ubicat en la planta baixa del Casal Municipal ( carrer st.Joan, num.2 )  

Adquisició de 2 dispositius electrònics per a DIFUSIÓ INTERACTIVA de l’ARXIU SOCIAL que integra els Fons 

Públics, aposta per un dispositiu interior ( tipus tòtem ,o, pantalla-monitor , amb sofware fet a mida) ,i, un 

aparell exterior ( tipus pantalla-monitor : sofware automatitzat ) que es pot contemplar en els finestrals de 

l’edifici.  

2.-Justificació de la Proposta 

Oferir una experiència interactiva a través de la navegació pels fons documentals públics de l'Arxiu 

(històrics i administratius) com a garantia de transparència i accés a la informació pública.   

3.- Temps d’execució del projecte 

S’estima entre 6 i 9 mesos  ( des de l’adjudicació a l’empresa guanyadora ) . Allò que encareix el projecte 

i porta més temps a realitzar es el sofware fet a mida per a dissenyar l’arquitectura dels continguts del 

Servei d’Arxiu ) de forma entenedora i propera per a la Ciutadania. 

 

 
 

  CRITERIS QUE REGEIXEN LES PROPOSTES  
 

Les propostes que es presentin han de complir els criteris següents: 
 

a) Han de ser projectes d’inversió i el seu pressupost no podrà ser superior a 50.000 euros 

(IVA inclòs), i no comprometre el pressupost d’altres anys. 

b) Han de ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 

c) S’han d’adequar a les lleis i normativa vigent. 

d) Han de ser viables tècnica i econòmicament, amb un cost de manteniment sostenible i 

executar-se en l’exercici pressupostari 2021. 

e) Han de donar resposta a una necessitat concreta, d’interès general. 

f) No han de suposar contractació de nou personal. 

g) Han de ser projectes inclusius, socialment equitatius i sostenibles ambientalment, tenir 

visió de col·lectivitat i un impacte favorable per a una part majoritària dels ciutadans i 

ciutadanes del municipi. 

h) S’hauran de presentar en el termini i forma establerta. 

i) No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost 

municipal o que facin referència a subvencions que s’atorguen 
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