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DADES GENERALS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2017
Documentació a 31.12.2016 ................................
Increment registrat l’any 2017 ..............................
Documentació a 31.12.2017 ................................

1.

9.284 metres lineals
326 metres lineals
9.610 metres lineals

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
I CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA

1.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL
1.1.1. INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS

En el transcurs de l’any 2017, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona han ingressat els següents fons i documents:
Fons Unió Democràtica de Tarragona (1977-2016), 86 unitats d'instal·lació,
313 imatges.
Fons Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona (1910-2015), 108 unitats
d'instal·lació i 1.640 imatges
Fons Olga Xirinacs (1971-2008) (I part), 9 unitats d'instal·lació
Fons fotogràfic d'Arts Escèniques (1983-1998) (Teatre Metropol), 29 àlbums,
3.800 fotografies.
Fons fotogràfic Leandre Lerín (1921-1969), relacionat amb l'excursionisme, 7
àlbums, 1.939 fotografies
Fons fotogràfic Emilio García (1995-2006), 5.100 negatius d'imatges de la
Colla Castellers Xiquets de Tarragona
Reportatge fotogràfic de Guillem Martínez Molinos, relatives al sopar
artístic i literari celebrat al restaurant Les Coques l'any 1985, 17 fotografies.
Enregistraments sonors amb les entrevistes a 4 dones participants en
l'exposició Lluites compartides. Les dones, motor de les lluites socials,
organitzada per Òmnium Tarragonès.
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1.1.2 INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUALITZATS
DURANT L’ANY 2017
Catàleg del fons municipal (segles XIII – XVIII)
Accessible a través del web
Catàleg dels pergamins del fons municipal de Tarragona
(segles XIII – XVIII)
Accessible a través del web
Inventari del fons municipal (1800-2011)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 29.851 registres.
Inventari del fons d’imatges (1870-2011)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 16.571 registres que identifiquen 66.000
fotografies.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1996)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 47.935
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1999)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 34.359
expedients.
Catàleg de la sèrie dels expedients de Cultura (1988-1995)
Descripció de 5.138 expedients
Catàleg del fons fotogràfic Chinchilla (1917-2000)
21.507 registres
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920 – 1990)
12.828 registres que descriuen 33.900 fotografies
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1.1.3 CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI
DOCUMENTAL
El servidor propi del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal, QNAPARXIU,
actualment, presenta un espai ocupat de 1,75 Tb. Aquest servidor permet,
d’una banda, alliberar espai al servidor general i, per l’altra, garantir la
preservació de la documentació digital conservada.
Durant l’any 2017, 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:
* Acords Municipals (1746-1769), 20 volums i 21.197 pàgines
* Registre Civil Municipal (1836-1870), 32 volums i 9.594 docs.

1.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA 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, la Biblioteca Hemeroteca Municipal i el Centre d'Imatges
de Tarragona.

Usuaris sala de consulta:
Homes
Dones
Total:
Consultes presencials:
Homes
Dones
Total:

736
223
959
131
37
168

Unitats documentals consultades:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:

4.423
32
391
285

Total usuaris
Total serveis prestats

1.835
5.131
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Web
Usuaris únics:
Pàgines:
Mitjana permanència / visita

1.2.2.

31.666
249.470
5:40 minuts

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 24 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 12 informes sobre temes històrics a petició de
diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.

1.2.3.

SERVEI DE RECERCA I CESSIÓ D’IMATGES

En total, durant l’any 2017, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 55
sol·licituds amb recerca, selecció i cessió de 535 fotografies.

1.3. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR
1.3.1. WEB I XARXES SOCIALS

Webs
El web de L’Arxiu http://arxiu.tarragona.cat, entre d’altres continguts, permet
l’accés a més de 150.000 documents digitalitzats (Llibres d’Acords Municipals
1800-1900 i Fons de la Junta del Corregiment de Tarragona 1808-1821).
També s’accedeix via web a més de 33.500 fotografies del fons fotogràfic
municipal i a diversos audiovisuals.

5

Durant l’any 2017, 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.
Estadístiques:
Usuaris únics:
Visites al web:
Nombre de pàgines:
Mitjana permanència / visita

9.720
12.884
77.225
4:40 minuts

Youtube
https://www.youtube.com/user/TGNcultura
12.090 visualitzacions registrades pels 16 audiovisuals de l’Arxiu

Xarxes Socials
Secció fixa setmanal “La finestra de l’Arxiu” a TGN Cultura https://caes.facebook.com/TGNcultura , amb 50 intervencions.
Aquesta secció ha registrat un abast de 164.022 persones, un creixement del
20% respecte a l'any anterior.
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1.3.2. VISITES GUIADES
Durant l'any 2017 s'han realitzat 28 visites guiades amb 937 assistents, la qual
cosa representa un increment del 33%.
A més a més de les visites organitzades a L'Arxiu, s'han dut a terme les visites:
* Rutes pedagògiques Els llocs de la memòria de Tarragona
* La Tarragona de Josep M. Pujol de Barberà.

centres docents
alumnes
ciutadans

12
442
195

Visites guiades a L'Arxiu

300

Total

937 assistències

21 de gener, dissabte
Visita Espais de la Memòria
40 assistents
3 de març de 11,30 a 12,30 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa M. Bolaño
Assistents 30 alumnes
10 de març de 12,30 a 14 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa M. Bolaño
Assistents 35 alumnes
17 de març de 9 a 14 h
Ruta Els Llocs de la Memòria
Alumnes 2n BAT
Institut Tarragona
Assistents 55 alumnes
21 de març de 9 a 14 h
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut Sant Pere i Sant Pau, 4t ESO i 18 del Centre d'Adults Àgora
Assistents 55 alumnes
25 de març, dissabte
Visita Espais de la Memòria
40 assistents
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29 de març de 9 a 14 h
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut Sant Pere i Sant Pau, 2n BAT
Assistents 50 alumnes
4 d'abril de 9 a 14 h
Ruta Els llocs de la Memòria
Institut Sant Pere i Sant Pau, 4t ESO, 30 alumnes
Assistents 35 alumnes
5 d'abril de 11 a 13 h
Alumnes del Cicle Formatiu d'Administratiu i Comerç
Institut Joan XXIII de Bonavista
Assistents 50 alumnes
6 d'abril de 11 a 12 h
Visita al refugi antiaeri de la consellera de Cultura de l'Ajuntament de
Torredembarra
5 assistents
20 d'abril de 12,30 a 14 h
Alumnes de 3r del Grau d'Història de la URV
Professora Coral Cuadrada
35 assistents
28 abril, de 9 a 14
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut Joan XIII de Bonavista, 2n BAT,
Assistents 25 alumnes
3 de maig, de 9 a 14
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut del Perelló
Assistents 50 alumnes
12 de maig, de 9 a 14 h
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut Marta Mata de Salou, 4t ESO (2 grups)
Assistents 52 alumnes
17 de maig, de 9 a 14 h
Ruta Els Llocs de la Memòria
Institut Coll Blanc de Bonavista,
Assistents 40
14 de juny, de 9 a 10,30
Centre de Formació Aula de Reus
Curs del SOC
Assistents 25
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16 de juny, de 9 a 14 h Ruta Els Llocs de la Memòria
Projecte de recerca de 4t ESO
Institut Pons Icart
Assistents 80 alumnes
17 de juny, dissabte, d'11 a 13 h. Ruta Els Llocs de la Memòria
Col·legi d'Enginyers de Tarragona
Assistents 40
29 de juny, dijous, de 13,30 a 15 h
Visita Colla Xiquets de Tarragona
Assistents 15
29 de juny, de 12 a 13 h
Visita a L'Arxiu de la Colla Castellera Xiquets de Tarragona
15 assistents
7 de juliol, de 13,30 a 15 h
Curs Gestió Comercial de Vendes
CEPTA
Assistents 10
12de juliol, de 11 a 12 h
Curs auxiliars administratius
Servei Municipal d'Ocupació
Assistents 10
24 de juliol, de 12,30 a 14 h
Curs Gestió Organització i Gestió de Magatzems
CEPTA
Assistents 15
31 d'octubre, d'11,30 h a 14 h
FP Administració
Institut Joan XXIII de Bonavista
Assistents 25
11 de novembre, dissabte, d'11 a 13 h
Visita a la Tarragona de l'arquitecte Josep M. Pujol de Barberà
Assistents 35
25de novembre, dissabte, d'11 a 13 h
Visita a la Tarragona de l'arquitecte Josep M. Pujol de Barberà
Assistents 35
4 i 5 de desembre, dilluns i dimarts,a les 12 h
Primer de Batxillerat
Institut Joan XXIII de Bonavista
Assistents 50
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1.3.3. EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Exposició El barraquisme a Tarragona, fa 50 anys,
Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, 9 a 28 de gener
Centre Cívic Bonavista, 6 a 27 de febrer
Biblioteca Campus Catalunya, URV, 6 a 27 de març
Centre Cívic Sant Salvador, 28 de març a 28 d'abril
Parròquia de Sant Josep de Torreforta, 10 d'octubre a 28 de novembre
Exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges d'Hermenegild
Vallvé
L'Arxiu, de l'1 de gener al 15 d'octubre
Ajuntament del Morell, del 3 al 14 de novembre
Exposició Centre Excursionista
d'excursionisme organitzat

Tarragona.

Més

de

100

anys

L'Arxiu, del 27 d'octubre al 31 de desembre
Total visites exposicions durant l’any 2017 ................................4.530 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona, organitzada
per Òmnium Cultural.
Exposició Une Catalogne indépendante? Geopolítica europea i guerra civil
espanyola (1936-1939). Barcelona, Memorial Democràtic de Catalunya
Exposició permanent Cronologia Castellera, Valls, Món Casteller - Museu
Casteller de Catalunya

1.3.4. PUBLICACIONS
Edició del díptic dels actes del Final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 de
gener de 1939
Edició del tríptic Fons documental Ernest Vallhonrat Llurba (1950-2011)
Edició del tríptic informatiu de L'Arxiu, any 2017
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Edició del díptic i postal Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i l'espai (18971949)
Edició del díptic del programa d'actes Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i
Tarragona
“El fons documental d'Ernest Vallhonrat Llurba", Fet a Tarragona, número 22
(Tarragona, març 2017)
“El melic cultural de la Tarragona dels anys 70", Fet a Tarragona, número 21
(Tarragona, gener 2017)
Revolució i Guerra Civil a Tarragona, en imatges d'Hermenegild Vallvé,
Tarragona, Quaderns de L'Arxiu, 7, Editorial Silva, 2017.
“30 anys de l'atemptat d'Enpetrol a Tarragona", Fet a Tarragona, número 23
(Tarragona, maig 2017)
"Tarragona, martiritzada des del cel", Diari de Tarragona, 17 de juny de 2017
“Els inicis de l'escoltisme a Tarragona", Fet a Tarragona, número 24
(Tarragona, juliol 2017)
“Josep Tarradellas a Tarragona", Fet a Tarragona, número 25 (Tarragona,
setembre 2017)
“Centre Excursionista de Tarragona. Més de 100 anys d'excursionisme
organitzat", Fet a Tarragona, número 26 (Tarragona, novembre 2017)
Josep M. Pujol de Barberà i Tarragona (1897- 1949): l'arquitecte
Tarragona, Quaderns de L'Arxiu, 8, Editorial Silva, 2017.

i

l'espai,

“Nou anys de recuperació de la memòria històrica a Tarragona (2009-2017)”, a:
La Guerra Civil al territori. Lleida, Tarragona i Girona, Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Col·lecció "Referents", número 9, 2017

1.3.5. DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció pròpia d’audiovisuals:
Audiovisual Fons documental Ernest Vallhonrat Llurba (1950-2011)
Audiovisual Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i l'espai
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1.3.6. COORDINACIÓ PROGRAMES CONJUNTS I COL·LABORATIUS
Coordinació del programa d’actes El final de la Guerra Civil a Tarragona: 15
de gener de 1939, del 14 al 31 de gener de 2016, amb sis conferències, tres
visites guiades als espais de la memòria de Tarragona, un taller de refotografia,
tres presentacions de llibres, dues interpretacions escèniques, una recreació
teatralitzada del trasllat de les dones de la presó al convent de les Oblates i una
jornada simposi del Memorial Democràtic. En total, el programa ha registrat
més de 1.900 assistències.
Coordinació del programa d'actes Josep M. Pujol de Barberà, l'arquitecte i
l'espai, del 8 al 30 de novembre, amb tres conferències, presentació de dues
publicacions, visita a l'exposició i a l'edifici de la Cooperativa Obrera
Tarraconense, jornada sobre Josep M. Pujol de Barberà celebrada al Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i dues visites guiades a la Tarragona
de Josep M. Pujol de Barberà els dissabtes 11 i 25 de novembre. El programa
ha registrat un total de 600 assistències.

1.3.7. RUTA GUIADA ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA
Durant l'any 2017 s'ha desenvolupat la ruta pedagògica Els llocs de la
Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a Tarragona. L'objectiu
d'aquesta proposta didàctica és afavorir el coneixement dels alumnes de 4art
d'ESO i 2n de Batxillerat del període més rellevant i dramàtic del segle XX: la
Guerra Civil i la repressió franquista posterior.
La ruta, organitzada pel Centre d'Estudis Pedagògics del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per L'Arxiu de l'Ajuntament de
Tarragona, dura aproximadament 4 hores i mitja, entre les 9 i les 13,30 h.
Al llarg de l'any s'han dut a terme 12 rutes, amb l'assistència de més de 400
alumnes procedents dels centres següents: Institut Sant Pere i Sant Pau,
Institut Joan XXIII de Bonavista, Institut Tarragona, Centre d'Adults Àgora,
Institut Pons Icart i Institut Marta Mata de Salou.
Més informació a:
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/

1.3.8. CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES DE
L'ARXIU
Conferència Sergi Puig, l'endemà del 15 de gener, a càrrec de Lluís Balart,
16 de gener, 50 assistents
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Presentació de l'exposició El barraquisme a Tarragona, al Centre Cívic de
Bonavista, 7 de febrer, 25 assistents
Presentació de l'exposició El barraquisme a Tarragona a la Biblioteca del
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, 3 de març, 50 assistents
Acte públic de signatura de cessió del fons Ernest Vallhonrat Llurba i projecció
de l'audiovisual, 14 de març, 200 assistents
Jornada sobre la Guerra Civil a la demarcació de Tarragona, organitzada pel
Memorial Democràtic a L'Arxiu, 23 de març, 250 assistents.
Presentació de l'exposició Les dones, motors de les lluites socials a Tarragona,
organitzada per Òmnium Cultural del Tarragonès, 22 de juny, 45 assistents
Presentació de l'exposició El barraquisme a Tarragona a la Parròquia de Sant
Josep de Torreforta, 10 d'octubre, 25 assistents
Presentació exposició Centre Excursionista Tarragona, més de cent anys
d'excursionisme organitzat, 27 d'octubre, 50 assistents
Participació en la III Trobada d'ajuntaments de la Xarxa mai Més a
Torredembarra, 3 novembre
Conferència Què és L'Arxiu, organitzada per Rotary Club, 27 novembre, 30
assistents.
Presentació llibre Josep Pujol de Barberà, l'arquitecte i l'espai, número 8 de la
col·lecció Quaderns de L'Arxiu a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,
30 de novembre, 50 assistents.

Total d'assistents als actes: 775 persones

1.3.9. DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
04/01 Article Diari de Tarragona sobre la digitalització i accés de plànols
històrics al web de L'Arxiu
05/01 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre el recorregut per
diferents centres de l'exposició El barraquisme a Tarragona
10/01 Notícies a Diari de Tarragona, El Punt, Més Tarragona i Tarragona Ràdio
sobre els actes de commemoració del final de la Guerra Civil a Tarragona
09/02 Notícia Diari de Tarragona i Tarragona Ràdio sobre la Jornada celebrada
pel Memorial Democràtic a L'Arxiu
15/02 Entrevista a TAC12 per valorar el programa d'actes de commemoració
del final de la Guerra Civil a Tarragona
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02/03 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la Memòria 2016 de
L'Arxiu
12/03 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre el fons Ernest
Vallhonrat Llurba
14/03 Entrevista TAC12 sobre el fons Ernest Vallhonrat Llurba
15/03 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre el fons Ernest
Vallhonrat Llurba
24/03 Notícies TAC12 i Tarragona 21 sobre la Jornada del Memorial
Democràtic
09/06 Reportatge a TAC12 i La ciutat de Tarragona sobre la digitalització i
accés al web del Registre Civil Municipal de 1836 a 1870.
09/06 Reportatge a Catalunya Ràdio sobre els bombardejos a Tarragona
durant la Guerra Civil
10/10 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la inauguració de
l'exposició El barraquisme a Tarragona a la Parròquia de Sant Josep de
Torreforta
28/10 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre l'exposició Centre
Excursionista Tarragona, més de cent any d'excursionisme organitzat a L'Arxiu
03/11 Programa a Tarragona Ràdio sobre els actes dedicats a l'arquitecte
Josep M. Pujol de Barberà

Total ........................................

30 notícies en els mitjans de comunicació
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2.

ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

2.1. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
Revisió i manteniment de la codificació i descripció dels codis i descripcions del
quadre de classificació.

2.2. ARXIUS DE GESTIÓ
Suport i millora de la gestió documental dels arxius de gestió següents:
02.54. Brigada
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
02.30. Laboratori Municipal
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
02.28. Guàrdia urbana
Revisió del sistema de gestió documental amb les corresponents propostes de
millora.
04.01. Recaptació voluntària
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
02.22. Relacions ciutadanes
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
02.44. Polítiques d’igualtat i serveis a les persones
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
04.02. Recaptació Executiva
Coordinació i suport al trasllat des de les dependències del carrer Adrià al nou
espai a la Plaça de la Font.
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20.05. Síndic de greuges
Revisió de la documentació transferida a l’Arxiu i revisió de la codificació.
02.42. Oficina de projectes
Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.
Oficina d’informació per a la Gent Gran
Revisió de la documentació per a la seva eliminació.
Arxiu Arts Escèniques Teatre Metropol
Trasllat i revisió de la documentació que estava en un dipòsit del Teatre
Metropol (cartells i publicacions). Eliminació de les còpies i material imprès.
Trasllat de la documentació a l’Arxiu.

2.3. GESTIÓ DELS APLICATIUS DEL SERVEI D’ARXIU I
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
2.3.1. Aplicatiu de gestió de transferències i préstecs
Durant l’any 2017, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta i el préstec a l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental
ha augmentat un 14%, passant dels 264.340 registres als 291.319 registres, la
qual cosa suposa un increment de 40.167 registres. Actualment, aquesta base
de dades informa sobre més de 856.977 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 a cadascun dels Arxius de Gestió
(altes, baixes i consultes).

2.3.2. Aplicatiu en la BDades ACCES per a la gestió de les sèries de
Llicències d’Obres i d'Activitats Classificades
Gestió, manteniment i increment de les llicències d’obres i d'activitats
classificades a l’aplicatiu de consulta i préstec que es pot consultar a la
Intranet. Per a la seva càrrega a l’aplicatiu s’ha passat a la Secció d’Informàtica
les llicències d’obres de l’any 1994 i les obertures d’establiments fins l’any
1999. Actualment s’està continuant amb la catalogació de les dues sèries
documentals esmentades.
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2.3.3. Intranet
Durant l’any 2017 s’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i
Documentació en la secció. Arran del canvi d’interfície produït s’han revisat els
accessos: Informació Corporativa – Serveis Interns – Arxiu – funcions,
transferències, reintegraments.

2.4. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA
L'any 2017, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha
donat resposta a 3.515 sol·licituds, és a dir una mitjana de 300 préstecs al
mes i d’uns 10 serveis al dia.

Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 2.020 préstecs, des
del dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 179 peticions i
des del dipòsit de la Tabacalera s'han registrat 1.316 préstecs.
Destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertures d’Establiments:

1.391 préstecs

- 02.14. Llicència d’Obres:

549 préstecs

- 02.12. Estadística

312 préstecs

- 02.14. Béns i Domini Públic

206 préstecs

2.5. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
En el decurs de l’any 2017, s’han realitzat 107 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 3.736
unitats d'instal·lació. Una mitjana de 9 transferències i 311 caixes al mes.
Cal destacar que respecte a l’any anterior, el 2016, hi ha hagut un increment 33
transferències amb un increment de 1.473 ingressades a l’arxiu.
En relació als dipòsits que gestiona l’Arxiu, s’han ingressat 202 caixes al dipòsit
de la Rambla i 3.534 caixes al dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 137 expedients procedents d’anys anteriors.
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2.6. CALENDARI DE CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
Aquest element del Sistema de Gestió Documental que regula la conservació o
l’eliminació de la documentació que prèviament ha estat avaluada, ha estat
revisat i actualitzat en relació a l’aprovació i publicació de les Taules
d’Avaluació i Accés Documental i les resolucions que periòdicament s’han
publicat en el DOGC.
S’ha actualitzat el mapa documental amb la correspondència entre els codis del
quadre de classificació i el seu corresponent termini de conservació fixat pel les
TAAD.

2.7. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS
S’han eliminat 468 unitats d’instal·lació.
CODI TAAD

SÈRIE DOCUMENTAL

Esborranys

Llibres i fulletons

Esborranys

Fitxers d'activitats
classificades

Esborranys

Llibres i fulletons

Esborranys

DATES
METRES
DATA
OBSERV.
EXTREMES LINEALS ELIMINACIÓ
-2,2
2017-11-03 Tabacalera

1,7

2017-11-03

Departament:
Activitats
classificades

--

2,7

2017-10-13

Nau

Llibres i fulletons

--

3,2

2017-10-11

Nau

Esborranys

Llibres i fulletons

--

3,8

2017-09-08

Nau

Esborranys

Certificats, llibres i fulletons

1994/2006

4

2017-09-05

Nau

Esborranys

Fulletons, material publicitari,
etc.

--

2,8

2017-07-25

Material
provinent de
l'Arxiu
Metropol

Esborranys

Comunicació, llibres i fulletons 2010-2015

3,7

2017-06-07

316

Concessió de bonificació al
transport públic (tarjeta rosa)

6,2

2017-05-26

2012-2014

Departament:
Serveis
Socials
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Esborranys

Publicacions

--

13

2017-05-04

--

Còpies documentació i
esborranys

2000-2013

2,4

2017-03-24

--

Còpies anàlisis d'aigües

1999-2004

1,10

2017-03-24

Material
provinent de
l'Arxiu
Metropol

Laboratori
Municipal

Amb els estudis previs de la documentació que es genera en els diferents
arxius de gestió s'identifiquen aquells documents que es poden eliminar. Per
tant, aquesta documentació eliminable ja no ingressa als dipòsits d'arxiu. S'ha
establer un circuit específic per a aquest documentació que directament
s'elimina, la qual cosa agilitza el procés.

2.8. ELIMINACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS
Per tal d’assegurar l’eliminació certificada de documentació que conté dades de
caire personal protegides per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
durant l’any 2016, s’han realitzat la següents actuacions:
• Documentació dipositada en els 21 contenidors de seguretat repartits
entre les diferents dependències municipals, eliminada i reconvertida en
pasta de paper, amb certificat de destrucció de l’empresa Eco-Shredder,
amb un total de total 9.166 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació certificada de 425 arbres.

2.9. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
S’han traslladat les unitats d’instal·lació corresponents a la sèrie de Llicències
d'Obres de l’any 2000 des del dipòsit de la Rambla al dipòsit de la Tabacalera.
S’està reorganitzant el dipòsit de la Nau per tal d’optimitzar al màxim l’espai
disponible. Amb aquest finalitat, l’any 2017, es van recol·locar 1.796 caixes.

19

2.10. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
Durant l'any 2017, s’ha assistit i participat en les 27 reunions del grup treball
lleis 39 i 40.
A més a més de la participació puntual en els temes tractats, per encàrrec de la
Comissió s’ha elaborat:
-

-

Banner a la intranet eadministració, amb les instruccions que es van
difonent des del Grup de Treball.
Elaboració de l’instrument tècnic: Política d’identificació i signatura
electrònica.
Auditoria sobre la gestió dels documents electrònics en diversos arxius
de gestió.

Aplicatius
Revisió i equivalències dels codis d’Arxiu de Gestió en relació amb
l’organigrama per tal d’adaptar-los al nou registre d’entrada i sortida accede.
Revisió i adaptació dels codis del quadre de classificació per tal d’introduir-los a
FIRMADOC.
Revisió i adaptació dels codis de tipologies documentals per tal d’introduir-los a
FIRMADOC.
Seguiment i revisió de les millores de la plataforma d’arxiu definitiu earxiu.

2.11. 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.

Amb l'objectiu 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 revisat i actualitzat:
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-

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

-

Codificació i vocabulari de tipologies documentals.

-

Vocabulari / esquema de metadades.

-

Registre de documentació eliminada.

-

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.

2.12. FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS D’ARXIUS
II Congrés de Govern digital. Generalitat de Catalunya. Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. 25 i 26 de gener de 2017.
XVI Congrés d’Arxivística i Gestió documental de Catalunya. El futur (És) ara.
Associació d’Arxivers i Gestors documentals de Catalunya. Reus, 4, 5 i 6 de
maig de 2017.
El dret d’accés a la informació pública i la protecció de dades. EAPC.
Reus, 10 de novembre de 2017.
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3.

BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL

3.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI
Nous fons ingressats
Nombre de monografies ingressades durant el 2015: 619
Llibres a 31.12.2016: 14.570
Llibres a 31.12.2017: 14.752
S’han introduït 2.192 registres a la base de dades de les quals destaquem:
Llibres : 118
Cartells : 298
Articles de diari, revistes, llibres: 1.653
Altres:
93
Fons de Josep M. Rosselló. El mes d’octubre s’incorpora el Catàleg raonat: un
total de 35 arxivadors amb fotografies de tota l’obra de Rosselló localitzada en
col·leccions públiques i privades;
i el número 1.321 de la revista Mundo
Gráfico (24.02.1937).
Àrea de Cultura: 118 arxivadors amb programes de mà de la programació de
Teatre Metropol des de 1995, centenars de cartells de l’activitat cultural dels
teatres.
S’ha inventariat el fons documental d’Enric Baixeras.

Conservació del patrimoni
Durant l’any 2017 s’han digitalitzat 19.500 pàgines del Diario Español des de
gener de 1970 fins maig de 1972.
S'han instal·lat armaris amb prestatgeries mòbils per a la premsa antiga, amb
una capacitat de 108 metres lineals.
Durant el darrer trimestre s'han dut a terme tres actuacions antifungicides.

Cessió documentació
Cessió d’imatges de gravats pel llibre Vistes de Catalunya, d’Editorial Base.
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3.2. DIFUSIÓ
• Exposició dels Cartells del festival Internacional de Dixieland al
vestíbul del Magatzem de la Cooperativa Obrera de Tarragona, durant el
mes de març
• Jornades Antonio Agustín 500 anys. El renaixement a Tarragona que
van tenir lloc entre maig i juny de 2017. Organitzades per l’ICAC, la
Biblioteca del Seminari, la Biblioteca Pública i la Biblioteca Hemeroteca
Municipal. La BHMT hi participem amb tres activitats:
o Conferència Construir a la romana a Tarragona i el Camp:
cases i casals a càrrec de Joan Menchón i Isidre Pastor
o Exposició : Els Antonio Agustín dels llegats Gramunt i Babot
de la BHMT
o Quatre punts de llibre commemoratius dissenyats per Imatge
corporativa
• Presentació del documental La nit que fugí el silenci. Tarragona, 12
de juny de 1987. A l’Antiga Audiència el 6 de juny de 2017
o Organització de la taula rodona: La comunicació 30 anys
després. Amb la intervenció de Nani Rodríguez, doctora en
comunicació per la URV, Xavier Abelló, director de TAC 12,
i Josep Bertran, cap de comunicació externa de Repsol i moderat
per Jordi Bertran
o Campanya de comunicació a les xarxes socials demanant la
participació ciutadana
• Josep M. Pujol de Barberà. L’arquitecte i l’espai (1897-1949). Cerca
de documentació per l’exposició organitzada per l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Tarragona
• Una mar de patrimoni. Participació en les Jornades Europees de
Patrimoni, els dies 7 i 8 d’octubre. Documentació sobre el port per la ruta
Descobrint el port romà organitzada pel Museu del Port de Tarragona
3.3.1. Visites
A part de les visites concertades pels centres educatius per explicar el
funcionament general del servei, la BHMT ha col·laborat en les visites “Els llocs
de la memòria” amb l’explicació específica de qui era Lluís de Salvador i la
documentació de que disposem a la Biblioteca
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3.3.2. Xarxes socials
Facebook
Pàgina de Facebook per informar dels actes amb motiu del 78è aniversari del
final de la Guerra Civil. Un grup format per 324 persones que han aportat
documents, fotografies i testimonis.
La nit que fugí el silenci: el mes de maig es va crear un esdeveniment a
facebook per animar a participar a tots els que recordaven l’atemptat del rack
d’Enpetrol de 1987 .
Dades estadístiques:
Reproduccions del vídeo de promoció: 22.998 reproduccions
Abast a Facebook: 45.579 persones
Reaccions a Facebook: 1.247 (460 m’agrada, 6.289 clics)
Reproduccions del documental a Youtube: 1.353
Abast de l’esdeveniment creat a Facebook: 4.704 persones i 179 respostes;
100 comentaris aportats pels usuaris.

Històries enllaçades
Al llarg de 2017 s’han publicat 37 Històries enllaçades a les xarxes socials de
Tarragona cultura. Han estat fotografies dels anys 70, 80 i 90 fetes per l’Anton
Roca.
Dades estadístiques:
Abast orgànic aconseguit: 98.791 persones
Història amb més èxit: 9.477 persones i 566 clics

3.3.3. Rutes literàries
• Les petjades republicanes. Ruta pels espais de la Segona República
a Tarragona. Ruta històrica i literària organitzada conjuntament amb la
Biblioteca Pública el 6 d’abril de 2017, amb l’assistència de 35 persones.
• 1811: una ruta literària sobre el setge de Tarragona. Organitzada
conjuntament amb la Biblioteca Pública dins els actes en Record del
setge de Tarragona, el 29 de juny , amb l’assistència de 48 persones.
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3.4. ALUMNES EN PRÀCTIQUES
• Estada a l’ empresa: Durant el mes de juliol, Albert Sendrós , alumne del
col·legi Sagrat Cor, realitza l’estada a l’empresa.
• Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual:
Vera Llombart
Júlia Abelló (octubre 2017- abril 2018)

3.5. SERVEI DE PUBLICACIONS
Durant l’any 2017 s’han repartit més de set-cents cinquanta llibres del fons de
publicacions de l’Ajuntament. A grans trets els llibres s’han lliurat, sempre sota
petició, a les Àrees de Cultura i Patrimoni, Alcaldia, Relacions Ciutadanes,
Tarragona impulsa entre altres.

3.6. FORMACIÓ
Assistència al curs “Una efemèride local: l’oportunitat per donar visibilitat a la
biblioteca, nous usos i atreure nous públics” al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya, 6 d’octubre de 2017.

25

4.

VALORACIÓ DE L’ANY 2017

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 1.835
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 850 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i
servit 535 fotografies. Tot plegat, representa un creixement de més del 4% en
relació a l’any anterior.
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
31.666 usuaris i 249.470 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de 5
minuts per visita, uns registres similars als de l'any 2016. D’altra banda, els
audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat 13.443 visualitzacions,
amb un augment respecte a l'any anterior del 19%.
Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l'Arxiu i Històries
enllaçades han registrat un abast de 209.600 persones.
Altrament, cal esmentar 1.020 persones han visitat l’espai de forma guiada en
30 grups organitzats, prop de 800 assistències als diferents esdeveniments
celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de
publicacions, projeccions d’audiovisuals...), així com unes 4.530 visites a les
exposicions. A més a més de les 4 exposicions de producció pròpia, el Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal ha participat en 2 exposicions més,
celebrades per diferents institucions i entitats.
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els
fons següents: fons Sindicat d'Iniciativa i Turisme (1910-2015) i Unió
Democràtica de Tarragona (1977-2016).
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 860.000 expedients
administratius, s’han servit 3.515 documents que els departaments municipals
necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han
ingressat 3.736 caixes d’arxiu als dipòsits documentals procedents de les
oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit en pasta unes 9 tones de paper.
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Cal assenyalar també que durant l’any 2017 s’han desenvolupat els treballs de
la Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.
En definitiva, durant l’any 2017 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a
la ciutat fa cinc anys, que conserva, gestiona i difon 43 fons i col·leccions
documentals, més d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, prop de
15.000 llibres i 432 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.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 15 de febrer de 2018
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