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DADES GENERALS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2017
Documentació a 31.12.2017 ................................
Increment registrat l’any 2018 ..............................
Documentació a 31.12.2018 ................................

1.

9.610 metres lineals
200 metres lineals
9.810 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 2018, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona han ingressat els següents fons i documents:
Fons Jocs Mediterranis Tarragona 2018
d’instal·lació, 141.157 fotografies i 1.368 vídeos.

(2011-2018),

26

unitats

Fons Centre Excursionista Tarragona (1928-2006), 15 unitats d’instal·lació i
328 fotografies.
Fons Rotary Club de Tarragona (1979-2015), 9 unitats d’instal·lació i 1.630
fotografies.
Fons fotogràfic Sònia Rimbau (1985-2007), aproximadament, 85.000
negatius.
Enregistraments sonors del sindicalisme a Tarragona, 47 cd’s, 2 cintes de
casset i una cinta M60, cedides pel Dr. Josep Sánchez Cervelló (URV).
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1.1.2 INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUALITZATS
DURANT L’ANY 2018

Inventari del fons municipal (1800-2011)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 32.980 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1996)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 49.643
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 5.961 expedients
Catàleg de plànols del fons municipal
Descripció de 2771 reg.
Catàleg de plànols del fons Tabacalera
Descripció de 716 reg.
Catàleg de fitxes del 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 17.491 registres que identifiquen prop de
70.000 fotografies.
Catàleg del fons fotogràfic Chinchilla (1917-2000)
Descripció de 21.506 registres
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920 – 1990)
Descripció de 13.203 registres que descriuen 33.900 fotografies
Catàleg del fons fotogràfic Sònia Rimbau (1985-2007)
Descripció de 1.428 registres que descriuen unes 7.200 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 3,21 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 2018, 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 (1770-1977), 80 volums i 101.937 pàgines

•

Pla Especial Part Alta (fitxes i plànols), 585 documents.

•

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), 25 volums i
3.788 pàgines

•

Plànols Fons Municipal, 1.238 plànols

•

Plànols Tabacalera, 411 plànols

•

Fons fotogràfic Vallvé, 5.674 negatius i 5.126 positius

•

Fons fotogràfic Chinchilla, 219 positius

•

68 cintes de vídeo i 8 rodets de pel·lícula S8

1.1.4 CONVENIS
Conveni signat amb la Diputació de Tarragona per a la col·laboració entre
l’Arxiu i l’Escola d’Art i Disseny, 8 de març.
Conveni de dipòsit de la documentació del Centre Excursionista Tarragona, 20
d’abril.
Conveni de dipòsit de la documentació fotogràfica de Leandre Lerín, 20 d’abril.
Conveni amb el Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 20 de
juliol.
Conveni amb el Club Gimnàstic de Tarragona, 24 d’octubre.
Conveni amb l’editorial EFADOS, 30 d’octubre.
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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.
Mes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Usuaris Sala
de consulta
H
D
62
7
67
22
54
23
55
29
54
20
41
5
50
14
36
12
32
21
51
20
63
34
26
9
591
216
807

Núm.
Docs.
296
449
446
458
346
213
169
170
234
290
408
103
3.582
3.582

Correu
Ordinari
H
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
6

Total usuaris
Total serveis prestats

Correu
Electrònic
H
D
45
30
48
34
38
35
43
31
49
32
37
29
39
33
45
31
49
33
44
34
40
36
43
36
520 394
914

Usuaris
Sala
H
D
11
13
16
15
11
7
20
15
13
14
19
13
21
7
19
14
10
7
15
11
8
6
10
12
163 64
307

Telèfon
H
7
10
18
12
12
13
18
16
17
17
14
18
122

D
13
16
17
15
15
11
18
12
10
17
16
16
56
328

1.862
4.637

Web
Usuaris únics:
Visites a la pàgina web
Pàgines:
Mitjana permanència / visita

31.201
22.726
57.982
3:47 minuts
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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 26 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 14 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
• Depuració de funcionaris municipals (1939)
• Protocols notarials de menys de 100 anys
• Mas del Sevil de Parc Riuclar
• Refugiats a Tarragona durant la Guerra Civil
• Deportats tarragonins a camps nazis
• Distincions de Josep Elias Juncosa, Ramon Segú Chinchilla, Rosa
Sans Sans i Dani Gran Vela
• Proposta de Servei de Publicacions Municipal

1.2.3.

SERVEI DE RECERCA I CESSIÓ D’IMATGES

En total, durant l’any 2018, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 55
sol·licituds amb recerca, selecció i cessió de 419 fotografies.
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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, Fons de la Junta del Corregiment de Tarragona (1808-1820),
Registre Civil Municipal (1835-1870) i Estudi General de Tarragona (15721624).
També s’accedeix via web a més de 33.500 fotografies del fons fotogràfic
municipal i a diversos audiovisuals.
A l’apartat de difusió d’estudis i recerca s’han incorporat els següents:
•
•
•

Depuració republicana i depuració franquista de funcionaris
municipals (1936 i 1939)
Refugiats acollits a Tarragona durant la Guerra Civil (1936-1939)
Relació de tarragonins deportats als camps d’extermini nazis (19391945)

Durant l’any 2018, s’han publicat 15 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

8.292
11.747
37.491
2:47 minuts

Youtube
https://www.youtube.com/user/TGNcultura
17.627 visualitzacions registrades pels 22 audiovisuals de l’Arxiu
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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 72.149 persones a Facebook i de
140.144 a Instagram.

1.3.2. VISITES GUIADES
Durant l'any 2018 s'han realitzat 23 visites guiades amb 913 assistents.
•

Rutes pedagògiques Els llocs de la memòria de Tarragona
centres docents
alumnes
ciutadans

•

Visites guiades a L'Arxiu

Total

7
490
40
383

913 assistències

03 de febrer
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona, oberta a tots els ciutadans,
40 assistents
09 de febrer
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Escola Marguerite
Yourcenar de Reus
15 de febrer
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Mar de la Frau
de Cambrils
20, 23, 28 de febrer i 2 de març
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Martí Franquès
de Tarragona
21 de febrer
Visita a l’Arxiu de 1r de Grau Mig d'Activitats Comercials, dins de la matèria
"Serveis d'atenció al client", en l'apartat "Organització i arxiu de la
documentació" de l’Escola Joan XXIII de Tarragona
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6 i 7 de març
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Ramon Barbat
Miracle de Vila-seca
14 de març
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Vidal i
Barraquer de Tarragona
18 i 24 d’abril i 4 de maig
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Tarragona
19 d’abril
Visita a l’Arxiu d’alumnes d’Història de la Universitat Rovira i Virgili
20 d’abril
Visita a l’Arxiu dels alumnes del curs “Arxiu i registre” del Servei Municipal
d’Ocupació.
24 de maig
Visita a l’Arxiu dels participants en la 6a edició del programa d’educació
financera a les escoles de Catalunya (EFEC)
1 i 29 de juny
Visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Roda de Berà
07 de novembre
Visita guiada a l’exposició Treball i lleure dels alumnes d’Història de la
Universitat Rovira i Virgili
09 de novembre
Visita guiada a l’exposició Treball i lleure dels alumnes de 1r de BAT. de l’IES
Narcís Oller de Valls
30 de novembre
Visita guiada a l’exposició Treball i lleure dels alumnes de 1r de BAT. de l’IES
Martí Franquès
05 de desembre,
Visita a l’Arxiu dels alumnes de 1r de BAT. de l’Escola Joan XXIII de
Tarragona

1.3.3. EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Inauguració de l’exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent
anys, en el marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN
•

L’Arxiu, del 24 d’octubre al 31 de desembre
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Exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges
d'Hermenegild Vallvé
•
•

Espai Turisme, del 19 de gener al 18 de febrer
Antic Ajuntament, de l’1 de març al 5 de juny

Exposició Centre Excursionista Tarragona. Més de 100 anys
d'excursionisme organitzat
•
•

L'Arxiu, de l’1 de gener al 31 d’agost
Antic Ajuntament, de l’1 d’octubre al 30 d’octubre

Exposició Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i l'espai (18971949)
•
•
•

Mercat Central, de l’1 de març a l’1 d’abril
Col·legi Oficial dAparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, del
3 d’abril al 12 de juny
Col·legi Oficials d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de
Tarragona, del 12 de juny al 3 de setembre

Total visites exposicions durant l’any 2018 ................................4.680 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició Història d’El Catllar, organitzada per l’Arxiu Històric de
Tarragona

1.3.4. PUBLICACIONS
Edició del díptic dels actes del Final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 de
gener de 1939
Edició del díptic i postal de l’exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa 100
anys
“El govern de la Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil a les comarques
tarragonines”, a: A 80 anys del cop d'estat de Franco. La Generalitat de
Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Col·lecció "Referents", número 8, 2018
Pròleg al llibre Les escales de Mar. Les vies de comunicació de vianants entre
la Part Alta i la Part Baixa de Tarragona en els darrers cent cinquanta anys , de
Ramon Aloguin Pallach. Tarragona. Autoritat Portuària de Tarragona i Arola
Editors, 2018.
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“El president Macià a Tarragona", Fet a Tarragona, número 27 (Tarragona,
gener 2018)
“L’arquitecte municipal Josep Maria Pujol de Barberà (1897-1949)", Fet a
Tarragona, número 28 (Tarragona, març 2018)
“1968, ara fa cinquanta anys", Fet a Tarragona, número 29 (Tarragona, maig
2018)
“Pere Lloret, l’alcalde republicà de Tarragona” Fet a Tarragona, número 30
(Tarragona, juliol 2018)
“Les festes de Sant Magí i Santa Tecla de 1968, en pel·lícula” Fet a Tarragona
Digital, 10 de setembre de 2018
“Federico García Lorca a Tarragona", Fet a Tarragona, número 31 (Tarragona,
setembre 2018)
“Treball i lleure a Tarragona. Ara fa cent anys”, Fet a Tarragona, número 32
(Tarragona, novembre de 2018)
“Felicitats, Home dels Nassos”, a http://tblog.tarragona.cat/felicitats-home-delsnassos/7678, 17 de desembre de 2018

1.3.5. DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció pròpia d’audiovisuals conjuntament amb l’Àrea de Cultura:
Audiovisual Les festes de Tarragona de l’any 1968
Audiovisual 50 anys de l’Home dels nassos
Col·laboracions
Programa de televisió Tremolors, 18 capítols de la Batalla de l’Ebre, produït per
TAC12
Programa 15 de enero de 1939, un capítol, produït per TAC12
Hereus d’un cardenal proscrit, produït per l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona i la Diputació de Tarragona

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, En total s'han programat 2 exposicions, 3 visites guiades, 3
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conferències i 4 presentacions de llibres. En total, han assistit prop de 1.000
persones
Coordinació del programa d'actes Josep M. Pujol de Barberà, l'arquitecte i
l'espai.

1.3.7. RUTA GUIADA ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA
Durant l'any 2018 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.
El balanç d’aquest curs s’ha tancat amb 14 rutes i l’assistència de prop de 400
alumnes i 50 professors dels 7 centres docents següents: Marguerite
Youcernar de Reus, Mar de la Frau de Cambrils, Marti i Franquès de
Tarragona, Ramon Barbat Miracle de Vila-seca, Vidal i Barraquer de
Tarragona, Institut Tarragona i Institut de Roda de Berà
Més informació a:
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/

1.3.8. CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES DE
L'ARXIU
Presentació del llibre i de l’exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona,
Espai de Turisme, 80 assistents, 19 de gener.
Presentació del llibre Dret a castigar La llei der Responsabilitats Polítiques al
Tarragonès (1939-1945), d’Albert Solé, 30 assistents, 23 de gener.
Programa d’acceleració empresarial a la sala d’actes de L’Arxiu, organitzat pel
Servei Municipal d’Ocupació, 50 assistents, 20 de març.
Acte públic de signatura de cessió dels fons documentals Centre Excursionista
de Tarragona i Leandre Lerín, a L’Arxiu, 60 assistents, 20 d’abril.
Cursos de finestreta virtual de Tresoreria de l’Ajuntament de Tarragona, sala
d’actes de L’Arxiu, 60 assistents, dies 4 i 10 de maig.
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Acte de cloenda dels participants en la 6a. Edició del programa d’educació
financera a les escoles de Catalunya (EFEC), 50 assistents, 24 de maig.
Presentació del llibre Francesc Xammar i Vidal: dignitat i compromís a la
perifèria de Tarragona, editat pel Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem
Oliver, 150 assistents, 30 de maig.
Curs del departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Tarragona a la sala
d’actes de L’Arxiu, 45 assistents, 29 de juny.
Projecció de l’audiovisual Les festes de Tarragona de l’any 1968, dues
sessions a la plaça de les Cols, conjuntament amb l’Àrea de Cultura, 450
assistents, 17 de setembre.
Acte d’inauguració de l’exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent anys i
conferència del Dr. José Carlos Suárez, 70 assistents, 24 d’octubre.

Total d'assistents als actes: 1.045 persones

1.3.9. DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
07/01 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre el conveni signat pler
la custòdia del seu fons documental amb la Comunitat de Regants de
Tarragona
19/01 Notícies a Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la presentació del
llibre i l’exposició Revolució i Guerra Civil en imatges d’Hermenegild Vallvé
23/01 Notícia a Més Tarragona sobre el Servei de Publicacions de l’Ajuntament
de Tarragona
24/01 Entrevista a TAC12 sobre la presentació del llibre i l’exposició Revolució i
Guerra Civil en imatges d’Hermenegild Vallvé
13/02 Article Diari de Tarragona sobre el Servei de Publicacions
16/02 Reportatge de pàgines centrals de Diari de Tarragona sobre l’exposició
Revolució i Guerra Civil en imatges d’Hermenegild Vallvé
28/02 Notícia Diari de Tarragona sobre el trasllat de l’exposició Revolució i
Guerra Civil en imatges d’Hermenegild Vallvé a l’Antic Ajuntament
06/03 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la col·locació de la
placa i l’exposició de Josep M. Pujol de Barberà
09/02 Notícia Diari de Tarragona, Més Tarragona i Tarragona Ràdio sobre la
memòria i balanç de l’Arxiu de l’any 2017
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02/03 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la Memòria 2016 de
L'Arxiu
20/04 Notícies sobre l’acte de lliurament dels fons Centre Excursionista
Tarragona i Leandre Lerín a l’Ajuntament de Tarragona
06/05 Reportatge de pàgines centrals del Diari de Tarragona sobre el fons
fotogràfic de Leandre Lerín
14/05 Entrevista a Ràdio Torredembarra sobre memòria històrica
12/07 Entrevista a Tarragona Ràdio per fer balanç de les rutes pedagògiques
17/07 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona de balanç de les rutes
pedagògiques
17/07 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre l’exposició de Josep M. Pujol de
Barberà
17/09 Entrevista a Tarragona Ràdio i TAC12 sobre la projecció de l’audiovisual
Les festes de Tarragona de l’any 1968
17/09 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la projecció de
l’audiovisual Les festes de Tarragona de l’any 1968
23/10 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona, Tarragona Ràdio i TAC12
sobre l’exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent anys
31/10 Reportatge de Diari de Tarragona sobre l’exposició Treball i lleure a
Tarragona, ara fa cent anys
14/11 Entrevista Ràdio Ciutat de Tarragona sobre l’exposició Treball i lleure a
Tarragona, ara fa cent anys
31/12 Notícia Diari de Tarragona sobre l’audiovisual de L’Home dels Nassos de
l’any 1968.

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

35 notícies en els mitjans de comunicació
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2.

ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

2.1. ARXIUS DE GESTIÓ
Suport i millora de la gestió documental.
05.03. Patronat Municipal de Turisme - Revisió del sistema de gestió
documental per tal de transferir, eliminar la documentació, gestionar Bdades i
codificació de la documentació.
02.31. Patrimoni Històric – Revisió del sistema de gestió documental per tal de
transferir i eliminar la documentació.
Elaboració d’una proposta de Manual per a la Gestió documental de les
Empreses Municipals
Participació en l’ Auditoria de LOPD

2.2. GESTIÓ DELS APLICATIUS DEL SERVEI D’ARXIU I
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
2.2.1. APLICATIU DE GESTIÓ DE TRANSFERÈNCIES I PRÉSTECS
Durant l’any 2018, 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%, ha passant dels 291.319 registres als 299.848 registres,
la qual cosa suposa un increment de 8.529 registres. Actualment, aquesta base
de dades informa sobre més de 883.982 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).

2.2.2. INTRANET
S’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i Documentació en la
secció: Suport al dia a dia (Codis Arxius de Gestió)
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2.3. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA
L'any 2018, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha
donat resposta a 4.069 sol·licituds, és a dir una mitjana de 340 préstecs al
mes i d’uns 16 serveis al dia, un creixement del 16% respecte a l’any anterior.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 2.280 préstecs, des
del dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 176 peticions i
des del dipòsit de la Tabacalera s'han registrat 1.613 préstecs.
Amb més de 200 préstecs / any destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertures d’Establiments:

1.405 préstecs

- 02.14. Llicència d’Obres:

825 préstecs

- 02.12. Estadística

313 préstecs

- 02.14. Béns i Domini Públic

247 préstecs

2.4. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
En el decurs de l’any 2018, s’han realitzat 74 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 1.955
unitats d'instal·lació. Una mitjana de 6 transferències i 162 caixes al mes.
En relació als dipòsits que gestiona l’Arxiu, s’han ingressat 553 caixes al dipòsit
de la Rambla i 1.402 caixes al dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 256 expedients procedents d’anys anteriors.

2.5. 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.
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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.

2.6. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

DESTRUCCIÓ A GRIÑÓ
Còpies i esborranys 40.2 metres lineals

2.7. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
Trasllat de la documentació de la Rambla a la Tabacalera
-

Obertures 2001 305 caixes

-

Llicències 2002 320 caixes

2.8. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
Participació a la Comissió
Actes:
Temes revisats i treballats:
- Valoració de les aplicacions per a gestionar els documents electrònics, per la
possible implantació a l’ajuntament. (5 propostes)
- Estudi i anàlisi de l’aplicació e@arxiu.
- Revisió dels continguts d’ACCEDE – relació amb el Registre de l’Ajuntament.
- Revisió de la codificació i de la definició dels tràmits automatitzats.
- Revisió i seguiment de la implantació dels codis de classificació / sèries
corresponents a cadascun del Arxius de Gestió a FIRMADOC.
- Revisió i manteniment de les codificacions de les tipologies documentals a
FIRMADOC.
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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 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.
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
Sessió de Dades obertes al govern local.
Escola d’Administració Pública de Catalunya. 16 de novembre de 2018.
Reus.
Taller de direcció preventiva
Diputació de Tarragona i ACM. Tarragona, 2 i 9 d’octubre de 2018.
Gestió de conflictes interpersonals.
Diputació de Tarragona i ACM. Tarragona, 5 i 18 de juny 2018.
MOOC: Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Maig-juny 2018.
Seguretat informàtica orientada a càrrecs directius.
Diputació de Tarragona. SAM. Tarragona, 23 de maig de 2018.
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3.

BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL

3.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI
Nous fons ingressats
Nombre de monografies ingressades durant el 2018: 302
Llibres a 31.12.2017: 14.753
Llibres a 31.12.2018: 15.055

S’han introduït 2.020 registres a la base de dades de les quals destaquem:
Llibres, separates i opuscles :
293
Cartells :
229
Articles de diari, revistes, llibres:
1.378
Altres:
120

Conservació del patrimoni

Durant l’any 2018 s’han digitalitzat 15.100 pàgines del Diario Español
corresponents als mesos de juny de 1972 a setembre de 1974

S’han enquadernat 75 volums de premsa periòdica entre 2011 i 2014 (Diari de
Tarragona, Diari més i Notícies Tgn)

S’ha iniciat la classificació i catalogació del fons de cartells i programes
provinents del Teatre Metropol

Cessió documentació
Cessió de cromos de les col·leccions Babot i Morant per la mostra organitzada
pel MHT amb motiu de la Nit dels Museus. Constel·lació Museu (maig)
Cessió de cartells de carnaval al Diari de Tarragona per un especial dedicat a
la celebració. Publicat el 4 de febrer de 2018, secció DMG
Cessió de 29 imatges (publicacions periòdiques, cartells, fulletons i llibres) per
il·lustrar tres articles de la revista Fet a Tarragona, núm. 30 i 31
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Cessió de 62 documents (cartells, programes, publicacions) per l’exposició
Treball i lleure a Tarragona ara fa 100 anys

3.2. SERVEI DE CONSULTA
• Usuaris/es (presencials, telèfon, correu electrònic) : 846 (611 homes i
235 dones )
• Usuaris/es web total: 22.909
Visites a la pàgina web: 10.979; nombre de pàgines visualitzades: 20.491: 1,87
pàgines visualitzades per sessió amb una mitjana de 3:47 minuts.
Visites a la premsa digitalitzada: 11.930 sessions; nombre de pàgines
visualitzades: 141.582; 11,87 pàgines per sessió i un temps mitjà de 14:03
minuts per sessió.

3.3. DIFUSIÓ
Exposició dels Cartells del festival Internacional de Dixieland al vestíbul del
Magatzem de la Cooperativa Obrera de Tarragona, durant el mes d’abril
Entrevista a la revista Fet a Tarragona núm. 28 (març-abril 2018) “Conèixer
d’on venim per saber on volem anar”, de Pineda Vaquer, pp. 60-63
Publicació de la guia “Les estàtues ens parlen” disseny i fotografies de Júlia
Abelló (febrer 2018). El mes de desembre es publica al Google maps
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/artpublic-a-tarragona

Col·laboració amb el Museu d’Història en la secció “Va ser notícia” : recerca de
notícies rellevants i imatges sobre el que va passar a la ciutat anys enrere cada
més de l’any. S’han publicat 9 notícies entre febrer i novembre de 2018
Col·laboració amb el Memorial democràtic per l’exposició “Martellamento diluito
del tempo”. Barcelona, del 18 de juliol al 24 de setembre de 2018.
Entrevista a Rosa Tarragó sobre els bombardejos de Tarragona.
Recerca de documentació per a l’exposició Treball i lleure a Tarragona ara fa
100 anys organitzada pel Servei d’Arxiu i Documentació Municipal.
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Cicles de Patrimoni. Jornades organitzades conjuntament per la Biblioteca del
Seminari, la Biblioteca Pública, la Biblioteca Hemeroteca Municipal, el
Departament de Filologia Catalana de la URV i l’ICAC. Enguany hem organitzat
dos cicles:
• Lluis Pons d’Icart (1518?-1578), 500 anys. La Tarragona del
segle XVI. Maig de 2018. La BHMT hi participem amb la
conferència:
o Tarragona en temps de Lluís Pons d’Icart: institucions,
política i dret, a càrrec d’Antoni Jordà. 22 de maig de
2018
o Dos punts de llibre commemoratius dissenyats per imatge
corporativa
• Francesc Armanyà (1718-1803), 300 anys. La il·lustració a la
Tarragona del segle XVIII. Novembre de 2018. La BHMT
organitzem la sortida cultural:
Les fonts de l’arquebisbe, visita guiada per la Part Alta el
17 de novembre 2018
Dos punts de llibre commemoratius dissenyats per Imatge
corporativa
Recerca, documentació i cessió d’imatges sobre la història del turisme a
Tarragona per la revista Fet a Tarragona, núm. 30 (juliol-agost). Es publiquen
dos articles: “Atraient els primers turistes” de Pineda Vaquer (pp. 22-25) i “De
l’Imperi al destape” d’Anna Plaza (pp. 26-29).
Participació en la presentació de la revista a l’Espai Turisme el 4 juliol mostrant
material conservat a la BHMT.

Recerca, documentació i cessió d’imatges sobre revistes antigues de
Tarragona per la revista Fet a Tarragona, núm. 31 (setembre-octubre) per
l’article de Pineda Vaquer, “Precedents històrics” (pp. 54-56)
Participació en el Fet a Tarragona número 33, pàgines 25-30, (gener-febrer
2019) en l’entrevista conjunta a dones al capdavant d’equipaments culturals de
la ciutat “La cultura busca nous públics” de Ricard Lahoz
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Preparació actes 80 aniversari del final de la Guerra (gener 2019): La clau de
la memòria, una lectura de textos de Lluis de Salvador i Andres (selecció de
textos, recerca d’ imatges i organització de l’acte)

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

3.3.2. Xarxes socials
Històries enllaçades
Al llarg de 2018 s’han publicat 43 Històries enllaçades a les xarxes socials de
Tarragona cultura:
• 8 seguint la sèrie iniciada el 2017 de fotografies de l’urbanisme i edificis
de Tarragona dels anys 70 als 90 fetes per l’Anton Roca (gener i febrer)
• 20 històries dins la sèrie Les estàtues ens parlen (març-agost)
• 5 històries sobre les festes de Santa Tecla de 1984 titulada Històries de
fa 25 anys
• 10 històries de façanes de la ciutat decorades amb mosaics o escultures
(octubre-desembre)
L’abast de les “històries enllaçades” a Facebook ha estat de 56.938 i a
Instagram de 101.396. Total: 158.334
Va ser notícia
Publicació mensual realitzada conjuntament amb el Museu d’Història on es
destaca un fet rellevant de cada mes a la història de Tarragona. Es van publicar
9 esdeveniments de diferents anys al llarg de 2018 a TGNajuntament.
L’abast total de l’apartat “Va ser notícia” ha estat de 15.608

3.3.3. Rutes i visites guiades
Des de la BHMT s’han organitzat quatre rutes per la ciutat sobre temes i
moments històrics diferents. Dues en col·laboració amb la Biblioteca Pública i
que es porten a terme cada any i dues de nova creació i de producció pròpia. El
total d’assistents ha estat de 155 persones.
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• Les estàtues ens parlen. Visita guiada per conèixer les escultures i
elements decoratius de la Rambla Nova, guiada per l’arquitecte Ramon
Aloguin, inclosa dins el programa d’actes “15 de gener de 1939: el final
de la Guerra Civil a Tarragona”. 17 de febrer de 2018

• Les petjades republicanes. Ruta pels espais de la Segona República
a Tarragona. Ruta històrica i literària organitzada conjuntament amb la
Biblioteca Pública amb la col·laboració de l’Escola de Lletres, 7 d’abril de
2018.
• 1811: una ruta literària sobre el setge de Tarragona. Ruta històrica i
literària organitzada conjuntament amb la Biblioteca Pública amb la
col·laboració del grup de teatre TeclaSmit, inclosa dins el programa
d’actes en record del setge de Tarragona, 27 de juny de 2018.
• Les fonts de l’arquebisbe, visita guiada per l’arquitecte Xavier Climent,
dins el Cicles de patrimoni dedicat a “Francesc Armanyà (1718-1803),
300 anys. La il·lustració a la Tarragona del segle XVIII”, 17 de novembre
2018.

3.4. PRÀCTIQUES I FORMACIÓ
3.4.1.

Pràctiques

• Estada a l’ empresa: Durant el mes de juliol, M. Angeles Garzón
Chamizo , alumne del col·legi Sagrat Cor, realitza l’estada a l’empresa.
• Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual:
Júlia Abelló (octubre 2017- abril 2018): Elaboració de fitxes sobre les
escultures, monuments, murals pictòrics i ceràmics de Tarragona per
crear un espai web amb tota la informació disponible.
Disseny i fotografies de l’opuscle Lles estàtues ens parlen”
Fotografies per la renovació de la imatge de la pàgina web

• Pràctiques d’un grup d’alumnes de segon del Grau de Pedagogia
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3.4.2.

Formació

• Curs Iniciació a la restauració de documents. (22 maig 2018. Arxiu
Històric de Tarragona)
• Curs Assertivitat aplicada a la direcció de persones (24 i 31 maig 2018
Ajuntament)
• Curs Gestió de conflictes interpersonals (21 i 28 de juny 2018
Ajuntament)
• Curs Direcció preventiva: un sistema per afavorir el rendiment del
personal (6 13 de novembre 2018 Ajuntament)
• V Jornades de Biblioteques Patrimonials Ateneu de Barcelona. Com
tenir impacte en la comunitat. Projectes que transformen. Ateneu
Barcelonès, 15 novembre 2018
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4.

VALORACIÓ DE L’ANY 2018

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 1.862
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 750 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i
servit 420 fotografies.
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
31.201 usuaris i 57.982 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de 4
minuts per visita, uns registres similars als de l'any anterior. D’altra banda, els
audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat 17.627 visualitzacions,
amb un augment respecte a l'any anterior del 31%.
Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l'Arxiu i Històries
enllaçades han registrat un abast de 130.000 persones a Facebook i 251.900 a
Instagram.
Altrament, cal esmentar 913 persones han visitat l’espai de forma guiada en 23
grups organitzats, amb 1.045 assistències als diferents esdeveniments
celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de
publicacions, projeccions d’audiovisuals...), així com unes 4.680 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.
S’han coordinat programes conjunts de difusió amb altres institucions i entitats
com els de Josep M. Pujol de Barberà, l’arquitecte i l’espai i El final de la
Guerra Civil a Tarragona: 15 de gener de 1939.
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els
següents: Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal
destacar els següents: Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 (141.157
fotografies i 1.368 vídeos), Centre Excursionista Tarragona (1928-2006), Rotary
Club de Tarragona (1979-2015), Enregistraments sonors del sindicalisme a
Tarragona i fons fotogràfic Sònia Rimbau (1985-2007).
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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 950.000 expedients
administratius, s’han servit 4.069 documents que els departaments municipals
necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han
ingressat 1.955 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 assenyalar també que durant l’any 2018 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 2018 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a
la ciutat fa sis anys, que conserva, gestiona i difon 47 fons i col·leccions
documentals, més d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, més 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, 8 de febrer de 2019
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