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Des de l’any 1991 l’AAC ha realitzat diversos estudis i jornades sobre la
situació professional dels arxivers a Catalunya, amb especial èmfasi en el
sector públic, àmbit en el qual fins el 2008 va haver-hi un creixement molt
important. La situació econòmicosocial dels darrers anys (restriccions d’accés a
l’administració pública, externalització de serveis, etc.) ha imposat un canvi en
el mercat ocupacional dels arxivers, que ha fet derivar la cerca de feina
clarament cap al sector privat. Aquest canvi implica condicions laborals
diferents, però també una necessària redefinició del perfil i les competències
professionals per tal d’ajustar-se al que demanda el mercat, amb una creixent
necessitat d’adaptació permanent generada sobretot per la irrupció de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
És per aquest motiu que, l’any 2013, l’AAC-GD es va plantejar fer un nou
estudi, amb un triple objectiu. En primer lloc, poder conèixer, de forma
quantificada i tipificada, la situació laboral del col·lectiu d’arxivers i gestors de
documents, i sobretot la seva distància real amb l’oferta d’ocupació en el
sector. En segon lloc, identificar les tendències actuals en l’oferta d’ocupació
per arxivers i gestors de documents, i les mesures que s’haurien d’adoptar dins
el col·lectiu per apropar-s’hi. I finalment poder disposar d’indicadors
actualitzables periòdicament i d’una eina per donar-los difusió.
Aquesta ponència exposarà el disseny metodològic d'aquest estudi, el seu
desenvolupament i dificultats, i els seus resultats, en forma d'indicadors
configuradors de diferents perfils professionals, tant pel que fa als llocs ocupats
com a les ofertes de treball, amb especial interès en mesurar el gap entre
oferta demandada i capacitat de satisfer-la. Però a més s'explicarà com s'ha
volgut donar permanència als resultats d'aquest estudi, construint una eina que
permeti mantenir vius els indicadors obtinguts, tot actualitzant-los
periòdicament, i al mateix temps explotar-los en múltiples formats oberts, com a
eix del nou servei de l'AAC-GD que serà l'Observatori del mercat laboral.

