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DADES GENERALS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2019
Documentació a 31.12.2018 ................................
9.810 metres lineals
Increment registrat l’any 2019 ..............................
253 metres lineals
Documentació a 31.12.2019 ................................ 10.063 metres lineals

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 2019, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona i la Biblioteca Hemeroteca Municipal han
ingressat els següents fons i documents:
Fons Fotogràfic Cine Foto Ferré, 350.000 negatius
Fons Grup Municipal Iniciativa per Catalunya – Verds (2011-2019), 2 unitats
d’instal·lació
Fons fotogràfic Antoni Roca Pentinat, 223 positius
Fons El Negrito i la Negrita d’Assumpció Claramunt i Francesc Bustos, 9
unitats d’instal·lació i 138 fotografies
Col·lecció de 70 fotografies d’Albert Saludes, que provenen de l’exposició
70 tarragonins davant la càmera
Col·lecció Jocs Mediterranis 2018, 1.990 fotografies digitals i 5 vídeos, de
Pere Valls
Col·lecció de Mercè Aranda de 25 postals antigues de Tarragona
Enregistraments audiovisuals de la Guerra Civil, 9 enregistraments
íntegres, últim capítol de la sèrie Tremolors de TAC 12 i 7 fotografies, per part
de S. Morris Produccions
249 llibres nous a la Biblioteca Hemeroteca
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1.1.2 INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUALITZATS
DURANT L’ANY 2019
Inventari del fons municipal (1800-2012)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 33.529 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1997)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 52.217
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 2000)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 35.778
expedients.
Catàleg de la sèrie dels expedients de Cultura (1988-1995)
Descripció de 6.510 expedients
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1991)
Descripció de 4.324 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 21.544 registres que descriuen unes 60.000 fotografies
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 2.017 registres que descriuen unes 10.170 fotografies
Introducció a la BD de la Biblioteca Hemeroteca de 188 llibres i
opuscles, 552 cartells i 1.370 articles de publicacions periòdiques
Catalogació de 249 cartells i programes procedents del Teatre
Metropol
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1.1.3 CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI
DOCUMENTAL
Durant l’any 2019, 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:
•

Padrons Municipals (1818 – 1942), 179.659 pàgs.

•

Plànols Fons Municipal, 2.541 plànols

•

Fons fotogràfic Chinchilla, 4009 fotografies

•

Diario Español, de març de 1974 a gener de 1975, 14.970 pàgines

•

Enquadernació del Diari de Tarragona, 2015-2016, 33 volums

1.1.4 CONVENIS
Conveni amb l’Escola d’Art i Disseny Tarragona de la Diputació de Tarragona
per a les pràctiques curriculars de dues alumnes de Fotografia: Esther Reverté i
Júlia Tinca.
Conveni amb l’Escola Joan XXIII de Bonavista per a les pràctiques de Formació
Dual de Fátima Ezzahra
Conveni amb l’Institut de Sant Pere i Sant Pau per a les pràctiques curriculars
de l’alumna de 2n de BAT, Alexandra Baird
Conveni de cessió del fons documental del Sindicat d’Iniciativa i Turisme de
Tarragona
Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per a la coedició de les publicacions
de l’Arxiu. Més informació a:
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/series/arxiutgn
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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, l’Arxiu Administratiu, la Biblioteca Hemeroteca Municipal i
el Centre d'Imatges de Tarragona.
Usuaris Sala
de consulta
H
D
661
196
857

Núm.
Docs.

Correu
Ordinari
H
D

3.080

1

Total usuaris
Total serveis prestats

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

1.2.2.

Correu
Electrònic
H
D
414 327
741

Consultes
presencials
H
D
376 199
575

Telèfon
H
203

D
177
528

2.701
4.924

20.123
196.991
37.784
4:47 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 27 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 15 informes sobre temes d’assessorament històric
a petició de diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.
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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 2019, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 105
sol·licituds amb recerca, selecció i cessió de 760 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 directe a més de 150.000 documents digitalitzats: Llibres d’Acords
Municipals 1800-1900, Fons de la Junta del Corregiment de Tarragona (18081820), Registre Civil Municipal (1835-1870) i Estudi General de Tarragona
(1572-1624) i Arxiu de Plànols.
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:
•

Els detinguts governatius estrangers a la presó de Tarragona (19411945)

Durant l’any 2019, s’han publicat 10 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.
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Estadístiques:
Usuaris únics:
Visites a la pàgina web
Pàgines:
Mitjana permanència / visita

20.123
196.991
37.784
4:47 minuts

Youtube
https://www.youtube.com/user/TGNcultura
18.836 visualitzacions registrades pels 23 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 112.360 persones a Facebook i de
207.829 a Instagram.
Secció fixa setmanal “Històries enllaçades” a TGN Cultura, https://caes.facebook.com/TGNcultura, amb 46 intervencions
Aquesta secció ha registrat un abast de 82.583 persones a Facebook i de
130.000 a Instagram.

1.3.2. VISITES GUIADES
Durant l'any 2019 s'han realitzat 30 visites guiades amb 1.018 assistents.
•

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

•

6
474
144

Visites guiades a L'Arxiu
centres docents
alumnes

Total

13
462

1.018 assistències i 17 centres docents
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5 de febrer, visita dels alumnes de fotografia de l’Escola d’Art i Disseny
Tarragona, 15 alumnes
5 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Ramon Barbat Miracle de Vila-seca, 50 alumnes
6 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Ramon Barbat Miracle de Vila-seca, 50 alumnes
19 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Martí Franquès de Tarragona, 26 alumnes
26 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Martí Franquès de Tarragona, 31 alumnes
27 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Martí Franquès de Tarragona, 31 alumnes
4 de març, visita dels alumnes de Dret de la URV, dos grups de 45 alumnes, 90
en total
5 de març, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut Vidal
i Barraquer de Tarragona, 22 alumnes
19 de març, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Martí Franquès de Tarragona, 27 alumnes
22 de març, visita dels alumnes de 1r de Gestió Administrativa, Escola Joan
XXIII, 40 alumnes
25 de març, visita a la BHMT de 12 alumnes del Centre de Formació Nova
Tècnica
27 de març, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Martí Franquès de Tarragona, 31 alumnes
17 d’abril, visita dels alumnes del Certificat de professionalitat d’Administració
del Centre Novatècnica de Torreforta, 9 alumnes
26 d’abril, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut
Tarragona, dos grups, 65 alumnes
10 de maig, visita dels alumnes dels curs de Certificat de professionalitat
d’auxiliar d’administratiu, Servei Municipal d’Ocupació, 12 alumnes
31 de maig, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de
Roda de Berà, 40 alumnes
31 de maig, visita dels alumnes del curs de Certificat de professionalitat
d’auxiliar d’administratiu SMO, 18 alumnes
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14 de juny, visita dels alumnes del Certificat de professionalitat d'Administració
del centre Novatécnica de Torreforta, 9 alumnes
26 de setembre, visita dels alumnes del curs d'Activitats de Gestió
Administrativa del CEP FRADA, , 20 alumnes
13 de novembre, visita dels alumnes 1r BAT de l’escola Joan XXIII de
Bonavista, 36 alumnes
20 de novembre, visita dels alumnes 1r BAT de l’escola Joan XXIII de
Bonavista, 24 alumnes
27 de novembre, visita dels alumnes d’Arxivística de la URV, 30 alumnes
3 de desembre, visita dels alumnes d’Activitats de Gestió Administrativa del
CEP FRADA, 14 alumnes
9 de desembre, visita a la BHMT de 52 alumnes de 6è de Primària del CEIP del
Serrallo
11 de desembre, visita dels alumnes de 1r de BAT de l’Institut Sant Pere i Sant
Pau, 60 alumnes
17 de desembre, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de
l’Institut Martí Franquès de Tarragona, 35 alumnes
19 de desembre, visita dels alumnes de fotografia de l’Escola d’Art i Disseny
Tarragona, 23 alumnes

1.3.3. EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Exposició Les dones motor de les lluites socials a Tarragona,
produïda conjuntament amb Òmnium Cultural Tarragonès
o L’Arxiu, del 23 de gener al 27 de febrer
Exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent anys, en el marc del
Festival Internacional de Fotografia SCAN
o L’Arxiu, de l’1 de gener al 30 de setembre
o Espai Turisme, del 4 d’octubre al 3 de novembre
Exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges
d'Hermenegild Vallvé
o Ajuntament de Torredembarra, del 16 de gener al 28 de febrer
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Exposició Walter Reuter: la llum en la nit fosca
o

Centre d’Art de Tarragona, Tinglado 2, del 6 al 24 de març

Exposició 25 anys de cartells del Festival Internacional Dixieland,
o

vestíbul del Magatzem de la Cooperativa Obrera, abril

Exposició Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i l'espai (18971949)
o L'Arxiu, del 8 d’octubre al 31 de desembre

Total visites exposicions durant l’any 2019 ................................5.530 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició Cartes des de la presó, organitzada pel Servei de
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
Exposició Commemoració del 175 aniversari de la fundació de la
Guàrdia Civil, Subdelegació del Govern
Exposició Aquella festa major de 1969, Centre d’Estudis Canongins
Exposició Josep Mestres i Miquel al Museu Arxiu Pere Virgili de
Vilallonga
Exposició Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona

1.3.4. PUBLICACIONS
Tarragona desapareguda, El Papiol (Baix Llobregat), Col·lecció Catalunya
desapareguda, núm. 60, Editorial Efadós, 2019.
Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent anys, Tarragona, Quaderns de L'Arxiu,
9, Editorial Silva, 2019.
“Els Llocs de la Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a
Tarragona”, Memòria antifranquista del Baix Llobregat. La repressió franquista
a Catalunya, número 19, edició extraordinària (Cornellà de Llobregat, juny
2019)
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Pròleg al llibre Les obres al port de Tarragona durant la postguerra (19391952). Reconstrucció i eixamplament en temps difícils, de Sergio Serrano
Sánchez. Tarragona. Autoritat Portuària de Tarragona, 2019.
“Dolors Martí Domènech, càrrec públic durant la Guerra Civil”, Fet a Tarragona,
número 33 (Tarragona, gener de 2019)
“Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona”, Fet a Tarragona, número
34 (Tarragona, març de 2019)
“La Cooperativa Popular a l’església de Sant Joan”, Fet a Tarragona, número
35 (Tarragona, maig de 2019)
“La difusió del patrimoni fotogràfic a Tarragona”, Fet a Tarragona, número 36
(Tarragona, juliol de 2019)
“Les festes de Santa Tecla de l’any 1939”, Fet a Tarragona, número 37
(Tarragona, setembre de 2019)
“El naixement de l’esport de base”, Fet a Tarragona, número 38 (Tarragona,
novembre de 2019)
“L'art a les comarques de Tarragona durant la dictadura franquista”, a:
Tarragona gravada. Tarragona. Edita Contratalla, 2019
Edició del díptic dels actes 15 de gener de 1939: el final de la Guerra Civil a
Tarragona
Edició del díptic i postal de l’exposició Walter Reuter: la llum en la nit fosca
Documentació, selecció d’imatges i redacció dels textos de l’opuscle elaborat
per a la visita guiada Tarragona, de la postguerra al desarrollismo. Un passeig
per l’eixample de ponent.
Documentació, selecció d’imatges i redacció dels textos del desplegable
Caminant sobre la mina de l’arquebisbe, elaborat amb motiu de la caminada
organitzada conjuntament amb EMATSA
“La Tarragona del primer ajuntament democràtic”, article a Diari de Tarragona,
31 de març de 2019, amb motiu de l’especial dedicat a la commemoració dels
30 anys d’ajuntaments democràtics.
“Mirant amunt ...i avall”, a: Tarragona gravada. Tarragona. Edita Contratalla,
2019
Article pel Saluda de l’Anuari 2019 de l’Associació Cultural Sant Fructuós
“40 anys del Butlletí d’Informació Municipal”, Conjuntament, número 90
(Tarragona, setembre 2019)
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1.3.5. DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Col·laboracions
Reportatge de TAC12, 15 de gener de 1939
Reportatge de TAC12, Herois nus. El monument de Julio Antonio
Programa cultural de TV2 Carrarius

1.3.6. COORDINACIÓ PROGRAMES CONJUNTS I COL·LABORATIUS
Coordinació del programa d’actes Ara fa 80 anys. El final de la Guerra Civil a
Tarragona, En total, es van programar 6 exposicions, 5 visites guiades, 11
conferències, 2 representacions escèniques, 3 cursos i tallers, 4 presentacions
de publicacions. En total, han assistit prop de 10.000 persones

1.3.7. RUTA GUIADA ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA
Durant l'any 2019 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 474 alumnes
i 50 professors de 6 centres docents.
Més informació a:
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/

1.3.8. CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES DE
L'ARXIU
Presentació del documental 15 de gener de 1939, produït per TAC12 amb la
col·laboració de l’Arxiu, a l’Antiga Audiència, 15 de gener
La clau de la memòria, una lectura de textos del periodista Lluís de Salvador
Andrés (1893-1975) a càrrec de Viviana de Salvador, Josep M. Piñol i Cristina
Masdeu a la sala del sarcòfag de la Torre del Pretori.
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Inauguració de l’actuació plàstica 13 Banderes Fosques al port de Tarragona,
20 de gener
Presentació de l’exposició Les dones motor de les lluites socials a Tarragona i
de l’article sobre dones que va viure l’entrada de l’exèrcit franquista, publicat a
Fet a Tarragona, 23 de gener
Presentació del llibre de Sergio Serrano, Les obres al port de Tarragona durant
la postguerra (1939-1952), a l’Arxiu del Port de Tarragona, 29 de gener
Presentació del número 50 de la revista Kesse, del Cercle d’Estudis Històrics i
Socials del Camp de Tarragona, entitat vinculada a l’Arxiu, 14 de febrer
Inauguració de l’exposició Walter Reuter, la llum a la nit fosca al Tinglado 2 del
Port de Tarragona, 6 de març
Visita guiada “Tarragona, de la postguerra al desarrollismo. Un passeig per
l’eixample de ponent” per l’arquitecte Ramon Aloguin, inclosa dins el programa
d’actes “15 de gener de 1939: el final de la Guerra Civil a Tarragona”, 23 de
març
Cursos del Servei Municipal d’Ocupació a la sala d’actes de l’Arxiu, 13 i 27 de
març i 3 d’abril
Visita guiada “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, 6 d’abril
Visita guiada “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, 26 de juny
Presentació del llibre i de l’exposició Treball i lleure a Tarragona, ara fa cent
anys, 4 d’octubre
Acte públic de signatura del fons documental del Sindicat d’Iniciativa i Turisme
de Tarragona i del llibre de la història de l’entitat, 10 d’octubre
Conferència d’Elena de Ortueta “El gran tour. Tarragona vista pels viatgers del
segle XVIII”, 29 d’octubre
Visita guiada a càrrec de Josep Anton Remolà, “Un tomb per la Tarragona
il·lustrada: les fortificacions modernes i la configuració de la ciutat”, 24
d’octubre
Visita guiada “Caminant sobre la mina de l’arquebisbe”. Un recorregut
resseguint la mina per conèixer aspectes relacionats amb la portada d’aigua a
Tarragona al segle XVIII i la seva gestió actual, 9 de novembre
13

Participació en Jornada Tecnològica sobre Patrimoni Documental, Tarragona
Impulsa, 13 de desembre

Total d'assistents als actes: 1.650 persones

1.3.9. DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
10/01 Entrevista diari Ara, publicada el 23 de gener sobre el 80è aniversari del
final de la Guerra Civil
11/01 Entrevista Ràdio Nacional d’Espanya, sobre el 80è aniversari del final de
la Guerra Civil
14/01 Entrevista TAC12, sobre el 80è aniversari del final de la Guerra Civil
15/01 Entrevista Catalunya Ràdio, sobre el 80è aniversari del final de la Guerra
Civil
15/01 Entrevista Ràdio Ciutat de Tarragona, sobre el 80è aniversari del final de
la Guerra Civil
15/01 Programa especial de Tarragona Ràdio, sobre el 80è aniversari del final
de la Guerra Civil
18/01 Entrevista Ràdio Torredembarra sobre l’exposició de Revolució i Guerra
civil d’Hermenegild Vallvé
19/01 Article Fet a Tarragona sobre el Llegat d’Albert Saludes
25/01 Notícies DT i Més Tarragona, sobre els actes del 80è aniversari del final
de la Guerra Civil
28/02 Notícia DT sobre l’exposició de Walter Reuter
07/03 Notícies DT i Més Tarragona sobre l’exposició de Walter Reuter
14/08 Reportatge DT sobre l’exposició “Aquella festa major de 1969” a la
Canonja
04/10 Notícies DT i Més sobre l’exposició i el llibre Treball i lleure a Tarragona,
ara fa cent anys
11/10 Notícies DT i Més í reportatge de TAC 12 sobre la cessió del fons
documental del Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona
11/10 Reportatge a Fet a Tarragona sobre l’exposició i el llibre Treball i lleure a
Tarragona, ara fa cent anys
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14/10 Reportatge TV3 l’exposició i el llibre Treball i lleure a Tarragona, ara fa
cent anys

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

22 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 dels arxius de gestió següents:
02.21. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 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.
02.28. GUÀRDIA URBANA - Revisió del sistema de gestió documental per tal
de transferir i eliminar la documentació.
02.55. PROMOCIÓ ECONÒMICA - Revisió del sistema de gestió documental
per tal de transferir i eliminar la documentació.
04.00. TRESORERIA - Revisió del sistema de gestió documental per tal de
transferir i eliminar la documentació.
05.03. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME - Revisió del sistema de gestió
documental per tal de transferir i eliminar la documentació.
06.00.EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ - Revisió del
sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la documentació.
07.00.EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS – EMT - Revisió del sistema
de gestió documental per tal de transferir i eliminar la documentació.
14.00. AGRUPACIÓ EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA (AIE) Revisió del sistema de gestió documental per tal de transferir i eliminar la
documentació.

2.2. GESTIÓ DELS APLICATIUS DEL SERVEI D’ARXIU I
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
2.2.1. Aplicació de Gestió de les Transferències i préstecs
Durant l’any 2019, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta i el préstec a l’aplicació del Sistema de Gestió Documental
ha augmentat un 5%, ha passant dels 299.848 registres als 313.028 registres,
la qual cosa suposa un increment de 13.180 registres. Actualment, aquesta
base de dades informa sobre més de 922.838 expedients transferits al Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació, l’any 2004.
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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).

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.

2.3. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA
L'any 2019, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha
donat resposta a 3.699 sol·licituds, és a dir una mitjana de 310 préstecs al
mes i d’uns 15 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 1.668 préstecs, des
del dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 540 peticions i
des del dipòsit de la Tabacalera s'han registrat 1.491 préstecs.
Amb més de 200 préstecs / any destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertures d’Establiments:

1.076 préstecs

- 02.14. Llicència d’Obres:

432 préstecs

- 03.09. Plusvàlua

451 préstecs

- 02.14. Béns i Domini Públic

341 préstecs

- 02.25 Urbanisme – Serveis Tècnics

339 préstecs

2.4. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
En el decurs de l’any 2019, s’han realitzat 74 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 2.531
unitats d'instal·lació. Una mitjana de 6 transferències i 211 caixes al mes. En
relació als dipòsits que gestiona l’Arxiu, s’han ingressat 113 caixes al dipòsit de
la Rambla i 2.418 caixes al dipòsit de la Tabacalera. Així mateix, s’han
reintegrat 226 expedients procedents d’anys anteriors.
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2.5. CALENDARI DE CONSERVACIÓ
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

I

ACCÉS

DE

LA

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. 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

SÈRIE DOCUMENTAL DATES
Copies i esborranys
2017

METRES DATA ELIMINACIÓ
12,8
2019-03-11

Còpies, publicacions
esborranys

i 1999-2011 26,4

2019-05-10

Còpies i esborranys

2013-2019 16,4

2019-07-08

Còpies i publicacions

2005-2017 10,4

2019-07-19

S’han eliminat 660 unitats d’instal·lació de documentació (còpies, esborranys i
material publicitari).

2.7. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
Dipòsit Nau: s’han remogut 1.236 caixes per tal de reorganitzar i compactar la
documentació.
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2.8. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
Comissió eAdministració: s’ha assistit a les convocatòries de la Comissió
aportant els temes corresponents a Gestió documental.
Temes revisats i treballats:
* 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.
* Revisió i manteniment dels Codis d’Arxiu de Gestió i usuaris associats.
* Estudi del tractament de les imatges digitals:
* elaboració d’un qüestionari, remissió als departaments i valoració dels
resultats.
* estudi d’una aplicació per gestionar les metadades de les imatges i la
seva implantació als Arxius de Gestió que reben o generen imatges
digitals (XnWiev).
* redacció d’un manual d’ús (XnWiev).
* creació de l’estructura del Banc d’Imatges corporatiu seguint el quadre
de classificació municipal.
* Revisió de les Bdades de l’Arxiu per a traslladar-les al contenidor de Bases de
Dades CENSAT (Transferida una Bdades: Fons Gimnàstic, per tal de poder fer
una valoració).
* Estudi i valoració d’aplicacions que permetin gestionar els continguts
(informació + imatges) al WEB de l’Arxiu.

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)
19

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
S’ha participat en el curs de formació de l’ajuntament:
“Curs Procediment Administratiu” (quatre sessions)
Assignatura: Gestió documental.
Formació externa:
Normativa de protecció de dades.
Diputació de Tarragona. Tarragona, juny de 2019.
Congrés de Govern digital.
AOC. Barcelona, setembre de 2019.
Jornada REPRESENTA.
AOC. Salou, desembre de 2019.
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3.

VALORACIÓ DE L’ANY 2019

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 2.701
usuaris de la sala de consulta, s’han servit 3.080 documents i s’han atès 1.270
peticions d’informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o
correu electrònic. D’altra banda, s’han atès 105 sol·licituds d’imatges i s’han
servit 760 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
20.123 usuaris i 196.991 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 18.836 visualitzacions,
amb un augment respecte a l'any anterior de l’11%.
Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l'Arxiu i Històries
enllaçades han registrat un abast de 194.943 persones a Facebook i 337.829 a
Instagram.
Altrament, cal esmentar 1.018 alumnes de 17 centres docents han visitat l’espai
de forma guiada en 27 grups organitzats. D’altra banda, s’han registrat 1.650
assistències als diferents esdeveniments celebrats a la sala d’actes
(conferències,
cursos,
presentacions
de
publicacions,
projeccions
d’audiovisuals...), així com unes 5.530 visites a les exposicions. A més a més
de les 5 exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha participat en 4 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 80è aniversari del
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: Fons fotogràfic Cine Foto Ferré (350.000 negatius) Fons Grup
Municipal ICV, Fons fotogràfic Antoni Roca Pentinat (223 positius), Fons El
Negrito i la Negrita d’Assumpció Claramunt i Francesc Bustos (9 unitats
d’instal·lació i 138 fotografies), Col·lecció Jocs Mediterranis 2018 de Pere Valls
(1.990 fotografies digitals i 5 vídeos) i Col·lecció fotogràfica d’Albert Saludes
(70 positius).
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El programa de digitalització de documentació dut a terme durant l’any 2019 ha
consistit en: Padrons Municipals (1818 – 1942), 179.659 pàgs.; Plànols Fons
Municipal, 2.541 plànols; Fons fotogràfic Chinchilla, 4009 fotografies; Diario
Español, de març de 1974 a gener de 1975, 14.970 pàgines.
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 3.699 documents que els departaments municipals
necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han
ingressat 2.531 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 2019 s’han desenvolupat els treballs de
la Comissió eAdministració de l’Ajuntament de Tarragona.
En definitiva, durant l’any 2019 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a
la ciutat fa set anys, que conserva, gestiona i difon 52 fons i col·leccions
documentals, més d’un milió de fotografies, 5.500 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 definitiu.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 13 de febrer de 2020
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L'ARXIU EN XIFRES.

ANY 2019

Servei d'Arxiu i Documentació Municipal

USUARIS I CONSULTES

2019

Usuaris
Unitats documentals consultades
Consultes telefòniques per correu, correu
electrònic

2.701
3.840
1.270

GESTIÓ PATRIMONI DOCUMENTAL
Metres lineals de documentació
Imatges
Plànols
Llibres
Publicacions periòdiques
Cartells

WEB I XARXES SOCIALS
Usuaris únics
Pàgines vistes
Documentació accessible web pàgines
Mitjana permanència / visita (minuts)
YOUTUBE / visualitzacions
XARXES SOCIALS (108 post)
Facebook (abast)
Instagram (abast)

2019
10.063 m.l.
1.600.000
4.324
16.501
435
4.550

2019
20.123
196.991
567.000
4
18.836
194.943
337.829
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ACTIVITATS I DIFUSIÓ

2019

Visites guiades
Assistents visites
Exposicions
Assistents exposicions
Publicacions
Audiovisuals
Actes celebrats a L'Arxiu
Assistents als actes
Notícies sobre L'Arxiu
als mitjans de comunicació

27
1.018
5
5.530
19
3
10
1.650
22

SERVEIS INTERNS

2019

Préstecs (sol·licituds)
Transferències documentals rebudes (unitats
d'instal·lació)
Eliminació de documentació avaluada (unitats
d'instal·lació)
Eliminació certificada de documents amb
dades personals

3.699
2.531
660
9.000 Kgs.
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