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1. ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA 
CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA I 
BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL  

 
 
1.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL  
 
 1.1.1. INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS 
 
En el transcurs de l’any 2021, les seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Tarragona, el Centre d’Imatges de Tarragona i la Biblioteca Hemeroteca 
Municipal han ingressat els fons, col·leccions i documents següents: 
 
Fons fotogràfic FER-VI, de Josep Ferrer (1965-2005) , prop de 250.000 
negatius. 
 
Fons documental Coordinadora Tarragona Patrimoni de  la Pau (1993-
2018), 5 unitats d’instal·lació i 188 fotografies.   
 
Documents de la Germandat de Boters La Mesura de Ta rragona , una 
carpeta. 
 
150 llibres  nous incorporats a la Biblioteca, amb la qual cosa es disposa de 
15.537 volums . 
 
 
 
 
1.1.2. INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUA LITZATS 
 DURANT L’ANY 2021  
   

Inventari del fons municipal (1800-2016)  
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades 
que ja compta amb 33.530 registres.  

 
 Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (182 7-1998) 

Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 53.951 
expedients.  

 
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (182 7-2002) 
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 37.579 
expedients. 
 
Catàleg de la sèrie dels expedients de Cultura (198 8-1995) 
Descripció de 6.510 expedients. 
 
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1991) 
Descripció de 4.325 reg. 
 



3 
 

Catàleg fitxes Pla Especial de la Part Alta (PEPA) 
Descripció de 1.005 reg. 
 
Catàleg del fons d’imatges (1870-2011)  
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i 
inventari amb el resultat de 18.473 registres que identifiquen prop de 
74.000 fotografies. 
 
Catàleg del fons fotogràfic Chinchilla (1917-2000) 
Descripció de 21.600 registres que descriuen unes 60.000 fotografies. 
 
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920-1990) 
Descripció de 14.116 registres que descriuen 35.000 fotografies. 
 
Catàleg del fons fotogràfic Sònia Rimbau (1985-2007 ) 
Descripció de 3.559 registres que descriuen unes 18.000 fotografies. 
 
Introducció a la BD de la Biblioteca Hemeroteca de 2.352 registres: 192 
llibres i opuscles, 94 cartells i 1.934 articles de publicacions periòdiques. 
 
 
 
 

1.1.3. CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL P ATRIMONI 
 DOCUMENTAL  
 
 
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2021  
 
Documentació a 31.12.2020  ................................    11.338  metres lineals 
Increment registrat l’any 2021 ..............................      74  metres lineals 
Documentació a 31.12.2021  ........................ ........  11.412  metres lineals  
 
 
Durant l’any 2021, s’ha continuat amb el programa de treball per a la 
digitalització de documentació amb l’objectiu doble d’assegurar la seva 
conservació i de facilitar la seva consulta o difusió: 
 

 
• Fons Municipal, sèrie documents solts en paper (s.X IV-XIX) 6.790 

documents. 
 
• Fons fotogràfic Chinchilla , 3.505 postals. 
 

• Fons fotogràfic Tarrassa , 2.017 positius. 
 

• Fons fotogràfic Vallvé , 720 positius i 1.266 negatius. 
 

• Fons fotogràfic David Martínez Villenas , 613 positius. 
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• Diario Español , any 1977, 17.900 pàgines.   
 
D’altra banda, s’ha procedit a: 

 
• Enquadernació  de 78 volums del Diari de Tarragona i de Més 

Tarragona dels anys 2015 a 2020. 
 
 
 
 

1.1.4.   CONVENIS 
 
Conveni amb FamilySearch International per a la digitalització de documentació 
municipal històrica.  
 
Conveni amb Òmnium Cultural per la cessió del fons documental d’Òmnium 
Cultural del Tarragonès (1971-2021).  
 
 
 
 
 
1.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
TARRAGONA, DE LA BIBLIOTECA HEMEROTECA I DEL 
CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA  
 
 
1.2.1. SERVEI DE CONSULTA  
 
Usuaris de la sala de consulta que integra les sol·licituds a l'Arxiu Històric de la 
Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu, la Biblioteca Hemeroteca Municipal i 
el Centre d'Imatges de Tarragona.  
 
Cal tenir en compte que davant la pandèmia de COVID-19, el servei presencial 
a la sala de consulta s’ha mantingut durant tot l’any.  
 
 Usuaris Sala 

de consulta 

Núm. 

Docs. 

Correu 

Ordinari 

Correu 

Electrònic 

Consultes 

presencials 

Telèfon 

 H D  H D H D H D H    D 

   434 170     -    - 438 417    84 38   90   60 

 604 2.603 0 855 122 150 

 

Total usuaris          1.731 
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Web 
Usuaris:                                 29.414 

 Visites a la pàgina web                      276.298 visites  
  

 
 
 

1.2.2. SERVEI DE REFERÈNCIA I ASSESSORAMENT (SIR) 
 
L’Arxiu facilita a tots els usuaris el Servei d’Informació i Referència (SIR) .  
Aquest servei ofereix informació general i assessorament especialitzat sobre 
qualsevol tema, la informació del qual es pugui localitzar en els fons 
documentals, bibliogràfics i hemerogràfics custodiats a L’Arxiu. També, si 
s’escau, proporciona informació de referència sobre altres centres d’arxiu i fons 
documentals. Aquest servei es materialitza a través del formulari de sol·licitud 
que es troba al web, també es pot omplir presencialment a L’Arxiu o bé 
demanar-lo per correu electrònic, correu postal i telèfon.  
 
A partir de la recerca en els padrons municipals i a petició dels ciutadans 
interessats, s’han emès 12 informes sobre les dades de naixement i residència 
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.  
D’altra banda, s’han elaborat 19 informes sobre temes d’assessorament històric 
a petició de diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.  
Cal esmentar els informes relacionats amb: 
 

• Comissió del Nomenclàtor Municipal 
• Recuperació Memòria Històrica 

 
 
1.2.3.    SERVEI DE RECERCA I CESSIÓ D’IMATGES 
 
En total, durant l’any 2021, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 125 
sol·licituds amb recerca, selecció i cessió de 975 fotografies i 5 
audiovisuals . 
 
 
 
 
1.3. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR  
 
 
1.3.1. WEB I XARXES SOCIALS 
 
WEBS 
 
Els webs de L’Arxiu: 

 http://arxiu.tarragona.cat 
 http://bibliotecahemeroteca.tarragona.cat  
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entre d’altres continguts, permeten l’accés directe a més de 150.000 
documents digitalitzats: Llibres d’Acords Municipals (1800-1900), Fons de la 
Junta del Corregiment de Tarragona (1808-1820), Registre Civil Municipal 
(1835-1870) i Estudi General de Tarragona (1572-1624), Arxiu de Plànols i 
Premsa Digitalitzada (segles XIX – XX).  
 
També s’accedeix via web a més de 33.500 fotografies del fons fotogràfic 
municipal i a diversos audiovisuals.  

 
Durant l’any 2021, s’han publicat 16 notícies al web de L’Arxiu. 
 
L’Arxiu també administra el web http://1811.tarragona.cat que conté les 
programacions, conferències, publicacions i audiovisuals relatius a la 
commemoració del Bicentenari del Setge de Tarragona durant la Guerra del 
Francès. 
 
Per la seva banda, el web http://capsadesabates.tarragona.cat és la plataforma 
del projecte d’àlbum domèstic dels tarragonins, amb 85 àlbums i més d’un miler 
de fotografies.  
 
YOUTUBE 
 
https://www.youtube.com/user/TGNcultura 
 
Llista de 30 audiovisuals de les diferents seccions de l’Arxiu. 
 
 
XARXES SOCIALS 
 
#La finestra de l’Arxiu , secció setmanal a TGN Cultura, amb 50 intervencions. 
 
Aquesta secció ha registrat un abast de 197.649 persones a Facebook i de 
562.106 a Instagram, la qual cosa representa un creixement del 24% i del 69%, 
respectivament, en relació a l’any 2020.  

#ComHanVistTGN secció quinzenal publicada els dimecres a les xarxes de 
l’Ajuntament de Tarragona que pretén donar a conèixer com han vist la ciutat 
escriptors, arqueòlegs, historiadors...que han passat per Tarragona. Ha 
registrat 62.617 impressions i 1.062 interaccions.  

#Tarragonavintage  secció setmanal publicada els dimarts a les xarxes socials 
del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. Ha registrat un abast de 
48.199 persones i 39.317 impressions a Twitter.   

#Vasernotícia  secció mensual, ha registrat 22.063 impressions . 
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1.3.2. VISITES GUIADES 
 
Durant l'any 2021, s'han realitzat 4 visites guiades amb 403 assistents.  
 

Les petjades republicanes. Ruta pels espais de la S egona 
República. 22 de maig i 12 de juny. Ruta guiada organitzada dins els 
actes commemoratius: 14 d’abril de 1931: 90 anys de la Segona 
República. 

Passeig Arqueològic, de fortificació militar a pass eig civil. 19 de 
juny. Visita guiada dins els actes commemoratius: 14 d’abril de 1931: 90 
anys de la Segona República.  

Caminant sobre la mina de l’arquebisbe . 27 de novembre. Caminada 
organitzada conjuntament amb EMATSA per donar a conèixer espais 
relacionats amb la portada d’aigua a la ciutat el 1798. 

Total                 200 assistents  
 
 

 
 
1.3.3. EXPOSICIONS  
 
Producció pròpia: 
 

Exposició 40 anys d’història. Carnaval de Tarragona 
 

o Refugi 1 del Moll de Costa, febrer - març 
 
Exposició Tarragona republicana (1931-1936) 
 

o Espai Turisme, del 14 d’abril a l’11 de juny 
 

Exposició Tarragona refotografiada: un espai dues realitats 
 

o L’Arxiu, del 9 de juny al 31 de desembre 
 

Exposició El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys 
 

o Fòrum Espai Cultural de Bonavista, del 17 juny al 30 d’octubre 
 

Exposició 50 anys d’Òmnium Cultural del Tarragonès  
 

o Espai Turisme, del 14 d’octubre al 31 de desembre 
 
Total visites exposicions durant l’any 2021 .....................5.500 persones 
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Col·laboració en altres exposicions: 
 
 Tres dies d’abril , de la Direcció General de Memòria Democràtica. 
 

Inauguració a la Canonja del bust del bisbe Manuel Borràs , 
Ajuntament de la Canonja. 
 
 
 
 

1.3.4. PUBLICACIONS 
 
En total 28 publicacions durant l’any 2021: 
 
 “Governadors civils durant el franquisme”, Fet a Tarragona, número 45 
(Tarragona, gener de 2021). 

 
 “La Segona República a Tarragona, ara fa 90 anys”, Fet a Tarragona, número 
46 (Tarragona, març de 2021). 

 
 “14 d’abril de 1931, ara fa noranta anys”, Fet a Tarragona Digital, 1 d’abril de 
2021 https://www.fetatarragona.cat/2021/04/01/14-dabril-de-1931-ara-fa-
noranta-anys/. 
 
Tarragona. La Segona República, El Papiol (Baix Llobregat), Col·lecció 
Catalunya en guerra, Editorial Efadós, 2021. 
 
 “Ricard Garriga Salvadó. La lluita contra l’oblit”, Kesse, número 52, (Tarragona,  
abril 2021). 
 
“Els arxius, en evolució permanent: del paper al document electrònic. L’Arxiu 
Administratiu de l’Ajuntament de Tarragona”, Kesse, número 52, (Tarragona,  
abril 2021). 
 
“L’ensenyament a la Tarragona republicana”, Fet a Tarragona, número 47 
(Tarragona, maig de 2021). 
 
Presentació del llibre Ales lleials. Orozco – Orlov 4a Esquadrilla G 26 de Lluís 
Orozco Delclós, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Sant Martí de 
Maldà, 2021. 
 
“L’emissió de paper moneda de l’any 1937”, Fet a Tarragona, número 48 
(Tarragona, juliol de 2021). 

 
“De Tarragona a Xile passant per Moscou”, Fet a Tarragona, número 49 
(Tarragona, setembre de 2021). 
 
“50 anys d’Òmnium Cultural del Tarragonès”, Fet a Tarragona, número 50 
(Tarragona, novembre de 2021). 
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Díptic i postal de l’exposició Tarragona republicana (1931-1936). 
 
Díptic del programa de memòria històrica 14 d’abril de 1931: 90 anys de la 
Segona República. 
 
Díptic i postal de l’exposició 50 anys d’Òmnium Cultural del Tarragonès.   
 
“Patria (1900-1903)”  Fet a Tarragona, núm. 45 (gener-febrer 2021). 

 
“Dilluns (1933)”,  Fet a Tarragona, núm. 46 (març- abril 2021). 

 
“Tarragona automobilista (1931)” Fet a Tarragona, núm. 47 (maig-juny 2021). 

 
“Cossetània: Revista científica, literària i artística (1931)” Fet a Tarragona, núm. 
48 (juliol-agost 2021). 

 
“Gent Jove. Revista de literatura, arts y teatres” Fet a Tarragona, núm. 49 
(setembre-octubre 2021). 

 
“Butlletí del Foment de la Sardana l’Harmonia” Fet a Tarragona , núm. 50 
(novembre-desembre 2021). 

 
“Ciutat baixa, Marina, nova població del port... Com ens van veure els viatgers 
del segle XIX” Arxiportus. 
 
A la secció Va ser notícia de TGNblog : 

 
Tarragona va vibrar amb la festa de l’aviació de l’any 1913 (3 de març 
2021). 
 
Fa 90 anys va ser notícia la proclamació de la Segona República (29 
d’abril 2021). 
 
Va ser notícia a Tarragona el 1927: l’incendi del Coliseo Mundial (28 de 
maig 2021). 
 
Rigoletto i el baríton Pau Vidal i Guinovart (2 de juliol 2021). 
 
Tarragona parla esperanto: el II Congrés Esperantista de 1911 (28 de 
juny 2021). 
 
El 27 i 28 d’agost de 1948 a Tarragona va ser notícia la recuperació del 
sarcòfag d’Hipòlit (24 d’agost 2021). 
 
Un passeig per la ciutadania (6 d’octubre 2021). 
 
Les entranyes de Tarragona: 25 anys de la descoberta de la cova 
urbana (14 de desembre 2021).  
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1.3.5. DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS 
 
Producció pròpia 
 
Audiovisual La Tarragona Republicana 1931-1936 . 
 
Audiovisual 50 anys d’Òmnium Cultural del Tarragonès . 
 
Audiovisual L’Arxiu, la casa de la memòria de la ciutat , dins del cicle 
Històries amagades. 
 
Selecció, documentació i producció de 12 capítols de la segona temporada de 
Dones a la història de Tarragona . En col·laboració amb el Museu d’Història i 
TAC 12 s’han publicat setmanalment entre el 16 de setembre i el 6 de 
desembre: 
  

Santa Tecla, patrona nostra  amb Meritxell Pérez (16 de setembre). 
 
Beatrice Bizot: l’escultura pel canvi  amb Beatrice Bizot (23 de 
setembre). 
 
Les dones a la prehistòria, com vivien?  amb Marina Lozano (30 de 
setembre). 
 
Carme Casas, lluitadora antifranquista  amb Neus Saún (7 d’octubre). 
 
Pepita Ferrer, escac a les convencions  amb Montserrat Recasens i 
Miguel Zanón (14 d’octubre). 
 
Les Opisso, escriptores tarragonines  amb Montse Palau (21 d’octubre). 
 
Gitanes empoderades mirant el futur  amb Cinta Bellmunt i Trinitat 
Torres (28 d’octubre). 
 
Recordant les oblidades. La presó de les Oblates  amb Montse Sans i 
Tecla Martorell (4 de novembre). 
 
Caridad Barraqué. La marquesa del bosc  amb Puri Canals (15 de 
novembre). 
 
M. Antònia Ferrer, una vida dedicada a la història  amb M. Antònia 
Ferrer i Montse Duch (22 de novembre). 
 
Sacerdotesses de Tàrraco, dones amb poder  amb Meritxell Blay (29 de 
novembre). 
 
Tabacalera, la lluita de les dones amb Anna Guasch i Natacha Andreu 
(6 de desembre). 
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En col·laboració amb Tarragona Ràdio, projecte i proposta del cicle de podcast 
Fils de Memòria amb els capítols: 
 
 * 11 de setembre de 1977 a Tarragona. 
 * 50 anys d’Òmnium Cultural del Tarragonès. 
  
 
 
1.3.6. COORDINACIÓ PROGRAMES CONJUNTS I COL·LABORAT IUS 
 
Coordinació del programa de memòria 14 de abril de 1931, 90è aniversari de 
la proclamació de la Segona República a Tarragona , en total 30 activitats: 
 

* 5 conferències, 5 exposicions, 5 presentacions de llibres, 4 projeccions, 
4 visites guiades, 4 funcions d’una obra teatral, 1 recital de músiques del 
període,  1 taula rodona i 1 taller. 

 
 
 
1.3.7.  SECCIONS FIXES DE L’ARXIU EN ELS MITJANS DE  COMUNICACIÓ 
 
Secció bimensual de la revista Fet a Tarragona “El Racó de l’Arxiu”, publicació 
d’una imatge i un text, números 45 a 49. 
 
Secció bimensual de la revista Fet a Tarragona “Publicacions amb Història”, 
números 45 a 49. 
 
 
 
1.3.9.  DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
06/04 Entrevista Ràdio Ciutat de Tarragona  i a Tarragona Ràdio sobre la 
programació del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República a 
Tarragona.  

07/04 Roda de premsa sobre la programació del 90è aniversari de la 
proclamació de la Segona República a Tarragona.  

12/04 Entrevista Ràdio Nacional d’Espanya sobre la programació del 90è 
aniversari de la proclamació de la Segona República a Tarragona.  

14/04 Programa especial de Tarragona Ràdio sobre el 90è aniversari de la 
proclamació de la Segona República a Tarragona.  

14/04 Reportatge TAC12 sobre l’exposició Tarragona republicana 1931-1936. 

16/04 Reportatge TAC12 sobre el llibre La Tarragona republicana 1931-1936. 

19/04 Notícia Diari de Tarragona sobre el llibre La Tarragona republicana 1931-
1936. 
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26/04 Notícies Més Tarragona i Diari de Tarragona sobre el llibre La Tarragona 
republicana 1931-1936. 

27/04 Reportatge TAC12 sobre la presentació del llibre Salvador Maset i la 
revista Kesse 52. 

14/10 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre l’exposició 50 anys 
d’Òmnium Cultural del Tarragonès. 

21/10 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre l’estrena del 
llargmetratge l’Espill. 

21/10 Reportatge TAC12 sobre l’exposició 50 anys d’Òmnium Cultural del 
Tarragonès. 

26/10 Entrevista TAC12 a “Converses al Castell”. 

 
 
 
1.4.  MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
 
En el desenvolupament de les tasques pròpies de la direcció tècnica de la 
Comissió de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Tarragona, a més a 
més de la coordinació del programa d’actes 14 de abril de 1931, 90è 
aniversari de la proclamació de la Segona República  a Tarragona , s’han 
dut a terme les següents activitats: 
 
Programa simbologia franquista i espais de memòria 

* Gestió de la retirada de 115 plaques amb simbologia franquista del Ministerio 
de la Vivienda. 
 
* Gestió de la col·locació de tres monòlits per a dignificar el carrer Carme 
Cases i Leandre Sahún.   
 
* Gestió per a arreglar la base malmesa del monument de l’Oliva.  

* Gestió de la restauració del monument d’Amical Mauthausen del Camp de 
Mart.   

* Refugi antiaeri, després d’instal·lar equip de so i imatge, resta pendent que es 
doti de ventilació i es sincronitzin els interruptors. 

* Storymap de les defenses del litoral tarragoní durant la Guerra Civil. 

* Instal·lació d’equip de so i imatge al refugi antiaeri. 

Programa memòria a Tarragona Ràdio (podscat Fils de  Memòria) 

* S’han enregistrat els dos primers programes i s’està treballant en el tercer 
capítol, sobre les visites de Federico García Lorca a Tarragona l’any 1935.  
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2. ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL 
(AAGD) 

2.1. ARXIUS DE GESTIÓ 

Suport i millora de la gestió documental: 

02.31. PATRIMONI HISTÒRIC - Estudi i valoració de la documentació del 
CAUT i TED’A per a la seva transferència i/o eliminació.  

02.28. GUÀRDIA URBANA - Revisió i proposta de gestió en relació a l’accés i 
la confidencialitat de la documentació de personal.  

02.67. TOPOGRAFIA I GEOMÈTICA - Creació de l’Arxiu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relació amb el personal adscrit. 

03.04. GABINET TÈCNIC FISCAL - Revisió i valoració de la documentació que 
hi havia en un dipòsit auxiliar. Fixar quina documentació és de transferència a 
l’Arxiu i quina és d’eliminació. 

 

2.2. GESTIÓ DELS APLICATIUS DEL SERVEI D’ARXIU I 
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL  

Aplicació de Gestió de les transferències i préstec s 

Durant l’any 2021, la informació continguda a la base de dades sobre la qual es 
dirigeix la consulta i el préstec a l’aplicació del Sistema de Gestió Documental 
ha augmentat un 5%, ha passant dels 313.028 registres als 327.879 registres, 
la qual cosa suposa un increment de 14.851 registres. Actualment, aquesta 
base de dades informa sobre més de 951.600 expedients transferits al Servei 
d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació, l’any 2004.  

Paral·lelament, amb el suport de la Secció d’Informàtica, s’han controlat i 
gestionat els accessos dels usuaris associats (LDAP) a cadascun dels Arxius 
de Gestió (altes, baixes i consultes). 

Per tal de facilitar l’accés a la documentació s’han revisat i complementat 
87.030 registres corresponents a 10 Arxius de Gestió. 

S’ha revisat el funcionament de l’aplicació i s’han proposat una sèrie de millores 
que s’han traslladat al Servei TIC per a la seva implementació. 
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Intranet 

S’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i Documentació.  

S’ha elaborat un manual de resposta a les preguntes freqüents que els usuaris 
fan habitualment a l’Arxiu Administratiu (FAQS). Arxius de Gestió, codis, 
préstecs, transferències, instruccions d’ús de l’aplicació del Servei d’Arxiu, 
eliminació, etc. 

 
2.3. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA  

En aquest any 2021, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació 
Municipal ha donat resposta a 2.405 peticions, és a dir, una mitjana de 200,4 
préstecs al mes i d’uns 6,5 serveis al dia.  

Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 888 préstecs, del 
dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 548 peticions i del 
dipòsit de la Tabacalera 969 préstecs.  

Destaquen els Arxius de Gestió:  

- 02.16. Obertures d’Establiments (737) 

- 03.09. Plusvàlua (653) 

- 02.14. Llicència d’Obres (216) 

- 02.25. Urbanisme Serveis Tècnics (156) 

- 02.12. Estadística (119) 

- 05.02. Institut Municipal de Serveis Socials (108) 

Atesa la situació de teletreball generat per la COVID, s’ha prioritzat la 
digitalització de l’expedient (quan ha estat possible) i s’ha enviat per mail, cosa 
que ha agilitzat el servei i ha  estalviat  el contacte amb la documentació en 
suport paper.  

 

2.4. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS  

En el decurs de l’any 2021, s’han realitzat 26 transferències documentals 
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 707 
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unitats d'instal·lació. Una mitjana de 2.1 transferències i 58.9 caixes al mes. En 
relació als dipòsits que gestiona l’Arxiu, s’han ingressat 10 caixes al dipòsit de 
la Rambla i 697 caixes al dipòsit de la Tabacalera. Així mateix, s’han reintegrat 
23 expedients procedents d’anys anteriors. 

 

2.5. CALENDARI DE CONSERVACIÓ I ACCÉS DE LA 
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

S’ha actualitzat el mapa documental amb la correspondència entre els codis del 
quadre de classificació i el seu corresponent termini de conservació fixat per les 
TAAD. Així mateix, s’ha ampliat el mapa documental amb la relació d’accés que 
fixen les TAAD i les resolucions de la GAIP. 

 

2.6. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS 

 
REGISTRE ELIMINACIÓ  

CODI 
TAAD  

SÈRIE 
DOCUMENTAL  

DATES 
EXTREMES 

METRES 
LINEALS  

DATA 
ELIMINACIÓ  OBSERVACIONS  

08 Comunicats de 
vacances del 
personal 

2017-2018 1,1 2021-11-26 Serveis socials 

-- Documentació de 
treball, esborranys 

2004-2017 3,6 2021-09-10 General 

-- Documentació de 
treball, esborranys 

2005-2007 2,1 2021-09-10 Patronat de 
Turisme 

 

S’han eliminat 68 unitats d’instal·lació de documentació (originals, còpies i 
esborranys).  

 

2.7. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS 

Dipòsit Nau: s’han remogut 897 caixes per tal de reorganitzar i compactar la 
documentació. 

Des del dipòsit de la Rambla s’han traslladat 598 caixes al dipòsit de la 
Tabacalera. 
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235 caixes d’Obertures d’Establiments (any 2002)   

363 caixes de Llicències d’Obres (any 2002) 

 

2.8. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA 
 
En el marc del projecte IRIS (Integració, Recursos, Informació i Sostenibilitat), 
que ha de dotar a l’Ajuntament d’un nou sistema d’informació, gestió i 
tramitació corporativa: 
 

• S’ha elaborat el document: Política de Gestió de Documents 
Electrònics (PGDE). Aquest instrument té com a finalitat establir les 
directrius estratègiques per a la gestió de la documentació electrònica 
en el marc del procediment administratiu. (Aprovat per Decret 
2020/532). 
 

• S’ha revisat i ampliat el “Catàleg de Formats Electrònics”. Identifica 
els formats tecnològics admesos a l’Ajuntament per a intercanviar o 
emmagatzemar documents. (Aprovat per Decret 2020/532). 

 
• Participació al grup de treball: “Informació base i nucli”: 

Gestió Documental i Arxiu 

- Revisió dels codis i la  descripció de les sèries del Quadre de 
classificació per a la seva càrrega a la nova plataforma de 
tramitació electrònica. 

- Revisió de les tipologies documentals per a la seva càrrega a 
la nova plataforma de tramitació electrònica. 

- Identificació i codificació de les tipologies documentals 
d’entrada i sortida. 

- Identificació de les tipologies documentals reutilitzables. 
- Revisió i adaptació del catàleg de metadades per a la seva 

càrrega a la nova plataforma de tramitació electrònica. 
- Adaptació de les equivalències dels Arxius de Gestió amb la 

nova estructura administrativa. 
- Revisió de les plantilles dels models de documents. 

 
• Participació en diverses reunions del  Comitè Operatiu. 

 
FIRMADOC 

• Es continuen mantenint i donant d’alta, si escau, els nous codis i 
descripcions de les sèries documentals. 
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• Es continua revisant i mantenint la correlació de les sèries documentals 
amb els Arxius de Gestió. 
 

CENSAT 

* Base de Dades ARXIU: 

- s’han introduït els registres corresponents al Quadre de 
Classificació, les tipologies documentals i els Arxius de Gestió. 

* Bases de Dades ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: 

- S’han introduït les codificacions i descripcions dels Arxius de 
Gestió. 

S’ha participat en diverses reunions de treball del grup del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya AOC: “REPRESENTA”. Gestió de les 
representacions i apoderaments. 

S’han revisat i modificat els tràmits del Servei d’Arxiu al catàleg de Tràmits del 
WEB de l’Ajuntament.  

 

2.9. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 

En compliment de les lleis: 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

- LLei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d'arxius i documents. 

 
Per tal que els usuaris puguin localitzar i identificar els documents i hi pugin 
accedir, en el WEB de l’Arxiu (Secció Arxiu Administratiu i Gestió documental) 
enllaçat amb el portal de transparència de l’Ajuntament de Tarragona, s’han 
actualitzat: 
 

- Mapa de gestió documental. Instrument tècnic de gestió documental que 
incorpora el quadre de classificació relacionant-lo amb el calendari de 
conservació.  

- Guia d’ingrés de la documentació administrativa. 
- Codificació i vocabulari de tipologies documentals. 
- Vocabulari / esquema de metadades. 
- Registre de documentació eliminada. 
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- Informació de l’accés i consulta de documents, així com la informació del 
dret a reclamar i els procediments que han de seguir els usuaris en el 
supòsit que els sigui denegat. 

 

 

2.10. CURSOS I SEMINARIS 
 
Transparència i accés a la informació pública: Reptes de futur.  
Diputació de Tarragona i  l’Associació de Catalana de Municipis. 
Tarragona, abril-juny de 2021. (20 hores). 
 
 

 
2.11. ALTRES 
 
Arxiu Imatges 
Per a millorar la digitalització i organització dels recursos i continguts gràfics i 
multimèdia, per tal de millorar la localització, compartició i transversalitat 
interna, així com, la promoció i difusió de la documentació als usuaris i 
ciutadania. 
S’ha redactat el:  
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ I 
IMPLANTACIÓ D’UN GESTOR D’ARXIUS MULTIMÈDIA” 
 
Instruments de descripció 
Per tal de facilitar l’accés a la informació, s’ha començat la descripció a nivell 
de catàleg dels expedients de contractació (anys 1958-1974). Actualment, 268 
registres. A banda de la introducció de les dades a la Bdades, es canvien els 
contenidors, es retiren els clips i les grapes i es saneja la documentació. 
 
S’ha format part del tribunal per una plaça de Tècnic Superior en Arxivística. 
Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
S’ha format part del tribunal per una plaça de Tècnic Arxiver. 
Ajuntament del Morell. 
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3. VALORACIÓ DE L’ANY 2021 
 
L’Arxiu, ubicat al Magatzem número 2 de l’Espai Tabacalera, integra les 
seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu i 
Gestió Documental, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i el 
Centre d’Imatges de Tarragona.   
 
En relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans s’han registrat  1.731 
usuaris de la sala de consulta, s’han servit 3.603 documents i s’han atès més 
de mil peticions d’informació de forma no presencial mitjançant telèfon o correu 
electrònic. D’altra banda, s’han atès 125 sol·licituds d’imatges i s’han servit 975 
fotografies i 5 audiovisuals.  
 
Pel que fa als serveis que s’ofereixen on line, les quatre seccions web que 
s’administren des del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han registrat 
29.414 usuaris i 283.181 pàgines vistes, amb un increment del 9% respecte a 
l’any anterior. Per la seva banda, les seccions presents a les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Tarragona (La finestra de l'Arxiu, #ComHanVistTGN, 
#Tarragonavintage i #Vasernotícia han registrat un abast de 308.465 persones 
a Facebook (creixement del 37%) i 562.106 a Instagram (creixement del 69%).  
 
A més a més de les 5 exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i 
Documentació Municipal ha participat en 2 exposicions més, celebrades per 
diferents institucions i entitats, amb més de 5.500 assistències. Altrament, cal 
esmentar més de 200 assistents a les 4 rutes guiades que s’han programat.  
 
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els 
següents: Fons fotogràfic FER-VI, de Josep Ferrer (1965-2005), prop de 
250.000 negatius; Fons documental Coordinadora Tarragona Patrimoni de la 
Pau (1993-2018), 5 unitats d’instal·lació i 188 fotografies; Documents de la 
Germandat de Boters La Mesura de Tarragona, una carpeta i 150 llibres nous 
incorporats a la Biblioteca.  
 
El programa de digitalització de documentació dut a terme durant l’any 2021 ha 
consistit en Fons Municipal, sèrie documents solts en paper (s.XIV-XIX) 6.790 
documents; Fons fotogràfic Chinchilla, 3.505 postals; Fons fotogràfic Tarrassa, 
2.017 positius; Fons fotogràfic Vallvé, 720 positius i 1.266 negatius, Fons 
fotogràfic David Martínez Villenas, 613 positius; Diario Español, any 1977, 
17.900 pàgines. D’altra banda, s’ha procedit a l’enquadernació de 78 volums 
del Diari de Tarragona i de Més Tarragona dels anys 2015 a 2020. 
 
En relació a la direcció tècnica de la Comissió de Programes de Memòria de 
l’Ajuntament de Tarragona s’ha coordinat la programació de memòria històrica 
14 d’abril de 1931: 90è aniversari de la proclamació de la Segona República a 
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Tarragona i la programació del 50è aniversari d’Òmnium Cultural del 
Tarragonès.   
 
D'altra banda, des del Servei d'Arxiu i Documentació Municipal es gestiona la 
documentació administrativa generada o rebuda actualment per l’Ajuntament 
de Tarragona. En aquest sentit, l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental 
del Servei d’Arxiu ja aporta informació sobre més de 951.600 expedients 
administratius, s’han servit 2.405 documents que els departaments municipals 
necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten els ciutadans, s’han 
ingressat 707 caixes d’arxiu als dipòsits documentals procedents de les oficines 
municipals i s’ha eliminat i reconvertit en pasta unes 9 tones de paper.  
 
Cal esmentar també que durant l’any 2021 s’han desenvolupat els treballs de la 
Comissió eAdministració de l’Ajuntament de Tarragona i s’ha facilitat l’accés a 
la documentació segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
En definitiva, durant l’any 2021 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a 
la ciutat fa nou anys, que conserva, gestiona i difon 54 fons i col·leccions 
documentals, prop de dos milions de fotografies, 5.500 plànols, 4.000 cartells, 
16.592 llibres i 450 capçaleres de publicacions periòdiques. D’altra banda, cal 
esmentar la consolidació del sistema de gestió documental de l’Ajuntament de 
Tarragona i el desenvolupament del projecte d’arxiu electrònic definitiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Piqué Padró 
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal 
Tarragona, 14 de febrer de 2022 
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L'ARXIU EN XIFRES. ANY 2021 
Servei d'Arxiu i Documentació Municipal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GESTIÓ PATRIMONI DOCUMENTAL 
 

     2021 

Metres lineals de documentació      11.412 m.l. 
Imatges 2.000.000 
Plànols        4.400 
Llibres      16.592 
Publicacions periòdiques            450 
Cartells        4.650 
 
 
 
 
WEB I XARXES SOCIALS 
 

       2021 

Usuaris únics        29.414 
Pàgines vistes      276.298 
Documentació accessible web pàgines             710.000 
Mitjana permanència / visita (minuts)                                                    4,5´ 
YOUTUBE / visualitzacions        19.050 
XARXES SOCIALS  (108 post) 
Facebook  (abast) 
Instagram  (abast)  

      
     308.465 
     562.106 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIS I CONSULTES 
 

      2021 

Usuaris       1.731 
Unitats documentals consultades      3.603 
Consultes telefòniques per correu, correu 
electrònic 

     1.570 
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ACTIVITATS I DIFUSIÓ 
 

    2021 

Rutes i visites guiades            4 
Assistents visites        200 
Exposicions            5 
Assistents exposicions     5.500 
Publicacions          28 
Audiovisuals          15 
Actes celebrats a L'Arxiu            2 
Assistents als actes        100 
Notícies sobre L'Arxiu  
als mitjans de comunicació 

         26 

 
 
 
 
SERVEIS INTERNS  
 

     2021 

Préstecs (sol·licituds)      2.405 
Transferències documentals rebudes (unitats 
d'instal·lació) 

        707 

Eliminació de documentació avaluada (unitats 
d'instal·lació) 

          75 

Eliminació certificada de documents amb 
dades personals 

     9.000 Kgs. 
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