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

 
 
1.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL  
 
 1.1.1. INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS 
 
En el transcurs de l’any 2020, les seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Tarragona, el Centre d’Imatges de Tarragona i la Biblioteca Hemeroteca 
Municipal han ingressat els fons, col·leccions i documents següents: 
 
Fons documental Òmnium Cultural Tarragonès (1971-20 20), 46 caixes 
documents en paper, 329 cartells, 1.133 positius i 13.490 imatges digitals.  
 
Fons documental Lluís Mezquida Gené (1938-2001) , 12 caixes documents 
en paper  i 100 fotografies. 
 
Fons Colla Castellers Xiquets de Tarragona (1959-20 10), 50 caixes, amb 
sèries documentals com els llibres d’actes (1976-2002) i els registres d’altes 
(1959-2010).  
 
Col·lecció família Ricomà - Vallhonrat , 1 caixa documents en paper i 36 
fotografies. 
 
Col·lecció d’Antoni Rebull Sans , Butlletí de la Societat Filatèlica i 
Numismàtica de Tarragona (1981-1983) números 1 – 18 i Fascicles de Les 
monedes de les poblacions tarragonines, números 1 – 33. 
 
Documents de la depuració de treballadors de la Fàb rica de Tabacs de 
Tarragona (1939-1941), 1 unitat d’instal·lació. 
 
Documents de Joan Ruíz i Porta , referents a la visita de la reina Isabel II a 
Tarragona (1843-1844), cedits per Jordi López.  
 
Enregistraments audiovisuals de la Tabacalera , audiovisual “Dones de 
Tabacalera: un temps i uns espais de memòria” i 38 enregistraments a dones 
treballadores de la Tabacalera. 
 
Cessió de 13 refotografies dels alumnes de Fotografia de l’Escola d’Art i 
Disseny Tarragona de la Diputació de Tarragona.  
 
81 llibres  nous incorporats a la Biblioteca, amb la qual cosa es disposa de 
15.386 volums i 15 capçaleres  noves de premsa a l’Hemeroteca. 
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1.1.2 INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUAL ITZATS 
 DURANT L’ANY 2020  
   

Inventari del fons municipal (1800-2012)  
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades 
que ja compta amb 33.530 registres.  

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

Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 52.461 
expedients.  

 
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (182 7 - 2001) 
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 36.728 
expedients. 
 
Catàleg de la sèrie dels expedients de Cultura (198 8-1995) 
Descripció de 6.510 expedients 
 
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1991) 
Descripció de 4.325 reg. 
 
Catàleg del fons d’imatges (1870-2011)  
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i 
inventari amb el resultat de 18.473 registres que identifiquen prop de 
74.000 fotografies. 
 
Catàleg del fons fotogràfic Chinchilla (1917-2000) 
Descripció de 21.600 registres que descriuen unes 60.000 fotografies 
 
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920 – 1990) 
Descripció de 14.116 registres que descriuen 35.000 fotografies 
 
Catàleg del fons fotogràfic Sònia Rimbau (1985-2007 ) 
Descripció de 3.559 registres que descriuen unes 18.000 fotografies 
 
Catàleg del fons fotogràfic Leandre Lerin (1925-197 5), amb 561 
registres que descriuen 839 fotografies. 
 
Introducció a la BD de la Biblioteca Hemeroteca de 1.138 registres: 19 
llibres i opuscles, 26 cartells i 1.083 articles de publicacions periòdiques 
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1.1.3 CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PA TRIMONI 
 DOCUMENTAL  
 
 
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2020  
 
Documentació a 31.12.2019  ................................    10.063  metres lineals 
Increment registrat l’any 2020 ..............................    275  metres lineals 
Documentació a 31.12.2020  ........................ ........  10.338  metres lineals  
 
 
Durant l’any 2020, s’ha continuat amb el programa de treball per a la 
digitalització de documentació amb l’objectiu doble d’assegurar la seva 
conservació i de facilitar la seva consulta o difusió: 
 

 
• Fons Òmnium Cultural Tarragonès , 1.133 positius i 208 cartells 
 
• Fons fotogràfic Ferré , 354 negatius 
 

• Fons fotogràfic Chinchilla , 7.500 negatius 
 

• Fons fotogràfic Vallvé , 3.309 positius 
 

• Pel·lícula del concurs de Castells de 1970 , de Ramon Saumell 
Poch 
 

• Diario Español , d’octubre de 1975 a desembre de 1976, 13.313 
pàgines i diverses publicacions històriques com El Ferrocarril (1892-
93)  

 
D’altra banda, s’ha procedit a: 

 
• Enquadernació  de 64 volums del Diari de Tarragona i de Més 

Tarragona dels anys 2016 a 2018. 
 
 
 

1.1.4   CONVENIS 
 
Conveni amb l’Escola d’Art i Disseny Tarragona de la Diputació de Tarragona 
per a la realització de refotografies amb imatges històriques.   
 
Conveni amb l’Escola Joan XXIII de Bonavista per a les pràctiques de Formació 
Dual de Fátima Ezzahra. 
 
Conveni amb la Facultat de Geografia i Història per a les pràctiques externes 
de Marina Barberà, alumne del Màster d’Història Contemporània.  
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Conveni amb l’editorial EFADOS per a la publicació del llibre Tarragona durant 
la Segona República. 
 
Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per a la coedició de les publicacions 
de l’Arxiu.  
 
 
 
 
1.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
TARRAGONA, DE LA BIBLIOTECA HEMEROTECA I DEL 
CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA  
 
 
 
1.2.1. SERVEI DE CONSULTA  
 
Usuaris de la sala de consulta que integra les sol·licituds a l'Arxiu Històric de la 
Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu, la Biblioteca Hemeroteca Municipal i 
el Centre d'Imatges de Tarragona.  
 
Cal tenir en compte que entre 13 de març i el 8 de juny es va tancar el servei 
presencial a la sala de consulta davant la pandèmia de COVID-19. Durant 
aquest període es va continuar atenent tots els serveis que es podien fer 
telemàticament. Després, a partir del 8 de juny, es va reprendre el servei 
presencial amb cita prèvia, que entre d’altres mesures de prevenció, limitava 
l’aforament de la sala de consulta a un màxim de 2 usuaris al mateix temps. 
 
 
 
 Usuaris Sala 

de consulta 

Núm. 

Docs. 

Correu 

Ordinari 

Correu 

Electrònic 

Consultes 

presencials 

Telèfon 

 H D  H D H D H D H    D 

   400 235     2    - 468 380    75 35   85   45 

 635 1.502 2 848 110 130 

 

 
Total usuaris             745 
Total serveis prestats       1.725 
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Web 
Usuaris únics:                           27.073 

 Visites a la pàgina web                     40.495  
Pàgines:                           83.911 
Mitjana permanència / visita                              4:47 minuts  

 
 
 
Visites a la premsa digitalitzada a través de Pando ra: 199.270 pàgines 
visitades, repartides en 16.008 sessions, per part de 5.331 usuaris, 12,45 
pàgines per sessió i un temps mitjà de13,34 minuts per sessió. 
 
Es constata un notable augment de consultes respecte l’any 2019. En 
percentatges : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
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 28 informes sobre les dades de naixement i residència 
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.  
D’altra banda, s’han elaborat 25 informes sobre temes d’assessorament històric 
a petició de diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.  
Cal esmentar els informes relacionats amb: 
 

• Comissió del Nomenclàtor Municipal 
• Recuperació Memòria Històrica 
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1.2.3.    SERVEI DE RECERCA I CESSIÓ D’IMATGES 
 
En total, durant l’any 2019, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 120 
sol·licituds amb recerca, selecció i cessió de 850 fotografies i 10 
audiovisuals . 
 
 
 
 
1.3. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR  
 
 
1.3.1. WEB I XARXES SOCIALS 
 
 
WEBS 
 
Els webs de L’Arxiu: 

 http://arxiu.tarragona.cat 
 http://bibliotecahemeroteca.tarragona.cat  

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

* Deportats tarragonins als camps de concentració n azis (1941-
1945) 

 
* Difusió de recursos editats (llibres, audiovisuals, mapes) per a 
aprofundir en el coneixement del setge de Tarragona de 1811 durant la 
Guerra del Francès  
 

Durant l’any 2020, 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.  
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YOUTUBE 
 
https://www.youtube.com/user/TGNcultura 
 
Llista de 30 audiovisuals de les diferents seccions de l’Arxiu 
 
 
XARXES SOCIALS 
 
#La finestra de l’Arxiu , secció setmanal a TGN Cultura, amb 50 intervencions. 
 
 
Aquesta secció ha registrat un abast de 159.648 persones a Facebook i de 
332.514 a Instagram, la qual cosa representa un creixement del 54% respecte 
al 2019.  
 

#ComHanVistTGN secció quinzenal publicada els dimecres a les xarxes de 
l’Ajuntament de Tarragona que pretén donar a conèixer com han vist la ciutat 
escriptors, arqueòlegs, historiadors...que han passat per Tarragona. S’han 
publicat 29 fils entre el 3 de juny i el 30 de desembre. 

o #ComHanVistTGN 
 

 

 

#Tarragonavintage  secció setmanal publicada els dimarts a les xarxes socials 
del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. S’han publicat 32 posts entre 
el 18 de maig i el 29 de desembre.  

o #Tarragonavintage 
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1.3.2. VISITES GUIADES 
 
Durant l'any 2020, fins el 13 de març, s'han realitzat 12 visites guiades amb 403 
assistents.  
 

• Rutes pedagògiques Els llocs de la memòria de Tarragona  
  
  centres docents       4 
  alumnes    251 
  ciutadans           40  
 

• Ruta De vitralls i mosaics. L’obra de Santiago Padrós a Tarragona  
 

ciutadans      40 
 

• Visites guiades a L'Arxiu  
 

centres docents                     2 
alumnes     72 
 

Total                 403 assistents i 6 centres do cents 
 
 

18 de gener, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona, 40 assistents 
 
21 de gener, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 30 alumnes 
 
28 de gener, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 30 alumnes 
 
29 de gener, visita guiada De vitralls i mosaics. L’obra de Santiago Padrós a 
Tarragona, 40 assistents 
 
4 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 30 alumnes 
 
11 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 35 alumnes 
 
11 de febrer, visita a l’Arxiu dels alumnes 1r BAT de l’escola Joan XXIII de 
Bonavista, 36 alumnes 
 
18 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 35 alumnes 
 
19 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona d’alumnes 
d’Història de la Universitat Rovira i Virgili, 33 alumnes 
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26 de febrer, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut 
Vidal i Barraquer de Tarragona, 22 alumnes 
 
3 de març, visita guiada als Llocs de la Memòria de Tarragona de l’Institut de 
Martí Franquès de Tarragona, 35 alumnes 
 
12 de març, visita dels alumnes 1r BAT de l’escola Joan XXIII de Bonavista, 36 
alumnes 
 
Suspensió de les visites per confinament, n’hi havia 7 més de programades de 
l’Escola Joan XXIII de Bonavista, de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i de 
l’Institut Ramon Barbat Miracle de Vila-seca.  
 
 
 
1.3.3. EXPOSICIONS  
 
Produïdes per L’Arxiu: 
 

Exposició Tarragona refotografiada. Un espai, dues realitats 
 

o Espai Turisme, del 30 de gener a l’1 de març 
o Escola d’Art i Disseny Tarragona, del 16 de novembre al 4 de 

desembre 
 

Exposició Josep M. Pujol de Barberà. L'arquitecte i l'espai ( 1897-
1949) 
 

o L'Arxiu, gener a desembre  
 
Total visites exposicions durant l’any 2020 .....................1.500 persones  

 
 
 
1.3.4. PUBLICACIONS 
 
En total 22 publicacions durant l’any 2020: 
 
"Tarragona refotografiada: un espai, dues realitats", Fet a Tarragona, número 
39 (Tarragona, gener de 2020) 
 
“De vitralls i mosaics. L’obra de Santiago Padrós a Tarragona”. (Tarragona, 
gener 2020) 
 
 “La dona, a inicis dels anys trenta”, Fet a Tarragona, número 40 (Tarragona, 
març de 2020) 
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“Conservant, compartint i difonent històries. Experiències des de la Biblioteca 
Hemeroteca Municipal de Tarragona”, Kesse, número 51 (Tarragona, març de 
2020) 
 
“Preservació i difusió del fotogràfic del Centre d’Imatges de Tarragona / 
L’Arxiu”, Kesse, número 51 ((Tarragona, març de 2020) 
 
“La premsa en un clic. Deu anys després”, Revista Coajuntament, núm. 92 
(Tarragona, març 2020) 
 
“La grip de 1918 a la premsa local tarragonina” Blog de l’Ajuntament de 
Tarragona, 30 d’abril de 2020.  
 
 “La pandemia de 1918 a Tarragona”, Fet a Tarragona, número 41 (Tarragona, 
maig de 2020) 
 

 “Tarragona, balcón del Mediterraneo, la pel·lícula”, Fet a Tarragona, número 
42 (Tarragona, juliol de 2020) 
 

 “Rafael Puig i Valls, defensor del medi ambient”, Fet a Tarragona, número 43 
(Tarragona, setembre de 2020) 
 
“El Ferrocarril (10 d'abril 1892 - 2 d'abril 1893)”. Publicacions amb història 1,  
Fet a Tarragona,  número 43 (Tarragona, setembre de 2020)  

 
 “La Diada de 1977 a Tarragona”, Blog de l’Ajuntament de Tarragona, 10 de 
setembre de 2020. 

 
“Les festes de Santa Tecla de l’any 1939”, Blog de l’Ajuntament de Tarragona, 
16 de setembre de 2020.  
 
“Ruta pedagògica: els llocs de la Memòria de la Guerra Civil i la repressió 
franquista a Tarragona”, Emprius, número 2, Centre d’Estudis Vila-secans 
Maria Elena Maseras (Vila-seca, setembre 2020) 
 
"L'aportació de Clarà i Torredembarra a la Guerra Gran", La Sínia, núm. 1 
(Torredembarra, setembre de 2020) 

 
 “El primer concurs de Castells de l’any 1932”, Blog de l’Ajuntament de 
Tarragona, 1 d’octubre de 2020.  

 
 “Assistència social i revolució, any 1936”, Fet a Tarragona, número 44 
(Tarragona, novembre de 2020) 
 
“Tarraco (1900-1910 i 1930)”. Publicacions amb història 2, Fet a Tarragona, 
número 44 (Tarragona, novembre de 2020) 
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“De turistes i col·leccionistes”, Blog de l’Ajuntament de Tarragona, 20 de 
novembre de 2020.  

 
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 Tarragona refotografia: un espai, dues 
realitats 
 
Edició del díptic Acte de dignificació i senyalització com a espais de la memòria 
de dues fosses comunes del cementiri de Tarragona  
 
 
 
1.3.5. DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS 
 
Producció pròpia 
 
Audiovisual Recuperant la memòria històrica a Tarragona 
 
Audiovisual de participació en el Dia Internacional dels Arxius 
 
 
 
1.3.6. COORDINACIÓ PROGRAMES CONJUNTS I COL·LABORAT IUS 
 
Coordinació del programa d’actes 15 de gener.  El final de la Guerra Civil a 
Tarragona , En total, 4 exposicions, 5 visites guiades, 8 conferències, 3 
representacions i lectures dramatitzades, 1 projecció d’una pel·lícula, 3 
presentacions de publicacions. 
 
 
 
1.3.7. RUTA GUIADA ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA 
 
Durant l'any 2020 s'ha desenvolupat la ruta pedagògica Els llocs de la 
Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquist a 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 9 rutes i l’assistència de 291 alumnes i 
24 professors de 4 centres docents.   
 
Més informació a: 
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/ 
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1.3.8. ALTRES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT LA PA NDÈMIA  
 
Inscripció a l'International Council Archives (ICA)   
L'Arxiu ja apareix en el mapa mundial per accedir directament a la 
documentació accessible en xarxa 
 
Campanya #Arxivemlacovid-19 
Recollida de 250 imatges enviades pels ciutadans 
 
 
 
1.3.9.  SECCIONS FIXES DE L’ARXIU EN ELS MITJANS DE  COMUNICACIÓ 
 
Secció setmanal del Diari de Tarragona Recordant amb l’Arxiu, publicació d’una 
imatge i un text, des del 9 de febrer fins al 18 de maig. 
 
Secció bimensual de la revista Fet a Tarragona “El Racó de l’Arxiu”, publicació 
d’una imatge i un text, números 39 a 44. 
 
Secció bimensual de la revista Fet a Tarragona “Publicacions amb Historia”, 
números 43 i 44. 
 
 
 
1.3.10.  DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
13/01  Roda de premsa conjunta sobre els actes del 15 de gener de 1939. El 
final de la Guerra Civil a Tarragona 

14/01 Notícies a Més Tarragona, Diari de Tarragona i Fet a Tarragona sobre 
els actes del 15 de gener de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona 

14/01 Entrevista a Ràdio Nacional d’Espanya sobre els actes del 15 de gener 
de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona 

16/01 Entrevist a Tarragona Ràdio i a Ràdio Ciutat de Tarragona sobre els 
actes del 15 de gener de 1939. El final de la Guerra Civil a Tarragona 

17/01  Entrevist a TVE sobre la petroquímica i els barris de Ponent 

01/03 Article a Diari de Tarragona “Las joyas desconocidas que Padrós firmó 
en TGN” de Norián Muñoz   
 
10/05 Article a Diari de Tarragona “La gripe española en Tarragona... Esto me 
suena” de Norián Muñoz.  
 
04/06 Entrevista Tarragona Ràdio sobre la campanya #Arxivemlacovid-19 

09/06 Entrevista Tarragona Ràdio, sobre el Dia Internacional dels Arxius 
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29/06 Entrevista TAC12 sobre l’exposició Treball i lleure ara fa cent anys 
16/11 Article a Diari de Tarragona “Confinamiento, esa oportunidad para 
revisitar la Ciudad” de Norián Muñoz.  
 
 
 
 
1.4.  MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
El 20 d’octubre es decreta la creació de la Comissió de Programes de Memòria 
de l’Ajuntament de Tarragona i es nomena director tècnic al cap del Servei 
d’Arxiu i Documentació Municipal.  
 

A més a més de la coordinació del programa 15 de gener de 1939. El final de la 
Guerra Civil a Tarragona, durant l’any 2020 s’han dut a terme les accions 
següents: 

* Preparació de l’acte de dignificació de les fosses comunes petites del 
cementiri que es va cancel·lar a causa del confinament davant de la 
pandèmia 

 
* Informe grau d’implementació de la senyalització d’espais de memòria 
 
* Reunions amb entitats de memòria 
 

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

* Encàrrec de l’estudi de les defenses del litoral de Tarragona al Grup de 
Recerca i d’Investigació d’Espais de la Guerra Civil (GRIEC)  
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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: 

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

05.05. IMET –Valoració per a la conservació i o eliminació de sèries 
documentals. En particular la documentació de les Llars d’Infants. 

03.07. INSPECCIÓ FISCAL -  Revisió del sistema de gestió documental per tal 
de transferir i eliminar la documentació.  

04.00. TRESORERIA – Informe en relació als dipòsits documentals de l’àrea. 
Revisió per a la transferència i eliminació de documentació a l’Arxiu. 

11.00. SERVEI MUNICIPAL D’HABITATGE - 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 2020, 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 passat dels 313.028 registres als 320.400 registres, la qual cosa suposa un 
increment de 7.372. Actualment, aquesta base de dades informa sobre més de 
944.900 expedients transferits al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des 
de la seva creació, l’any 2004.  

Aquest any, en la modalitat de teletreball, s’ha prioritzat la revisió / depuració 
dels registres d’aquest aplicatiu, tot millorant-ne la descripció per tal de facilitar-
ne el control.  

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). 
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2.2.2. Intranet 

S’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i Documentació en la 
secció: Arxius de Gestió i enllaç a continguts de la e-administració. 

 

2.3. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA 

L'any 2020, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha 
donat resposta a 1.444 sol·licituds .  

Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 556 préstecs, des 
del dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 314 peticions i 
des del dipòsit de la Tabacalera s'han registrat 100 préstecs.  

Amb més de 200 préstecs / any destaquen els Arxius de Gestió següents:  

- 02.16. Obertures d’Establiments:      471 préstecs 

- 02.14. Llicència d’Obres:      145 préstecs 

- 03.09. Plusvàlua       302 préstecs 

- 02.25  Urbanisme – Serveis Tècnics    110 préstecs 

Durant la pandèmia, a partir del 13 de març, s’ha prioritzat la digitalització de 
l’expedient (quan ha estat possible) i s’ha enviat per mail, cosa que ha agilitzat 
el servei i ha  estalviat  el contacte amb la documentació en suport paper.  

 

2.4. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS  

En el decurs de l’any 2020, s’han realitzat 42 transferències documentals  
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 399 
unitats d'instal·lació. Moltes transferències encara no s’han revisat ni s’han 
rebut completament, per tant, s’inclouran en la memòria de l’any 2021.  

Tot plegat, representa una mitjana de 3’5 transferències i 33’25 caixes al mes.  
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2.5. CALENDARI DE CONSERVACIÓ I ACCÉS 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. Així mateix, s’ha ampliat el mapa documental amb la relació d’accés que 
fixen les TAAD i les resolucions de la GAIP. 

S’ha elaborat un informe, en aplicació de les TAAD, amb la previsió per a 
l’eliminació de 461 caixes. 

 

2.6. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS 

Registre de documentació eliminada: 

 
CODI 
TAAD 

SÈRIE 
DOCUMENTAL 

DATES 
EXTREMES 

METRES 
LINEALS  

DATA 
ELIMINACIÓ 

OBSERVACIONS 

-- Còpies, publicacions  i 
esborranys 

2008-2016 12,3 2020-01-28 Patronat de Turisme 

-- Còpies, publicacions  i 
esborranys 

2008-2017 9,2 2020-02-11 Patronat de Turisme 

-- Documentació de 
treball, esborranys 

2009/2017 2,6 2020-02-18 Compres 

02 Registres de control 
intern de 
documentació 

2017-2018 5,1 2020-02-18 OMAC 

-- Documentació de 
treball, esborranys 

2011-2016 5 2020-02-18 Personal 

08 Comunicats de 
vacances del personal 

2012-2016 0,8 2020-02-18 Personal 
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12 Control horari de 
personal 

2012-2015 1,9 2020-02-18 Personal 

316 Expedients de 
concessió de 
bonificació per a l'ús 
dels transport públic 

2016 0,5 2020-02-21 Serveis Socials 

-- Documentació de 
treball, esborranys 

2017 0,6 2020-02-21 Serveis Socials 

Total: 33 metres lineals. 330 unitats d’instal·lació. 

 

2.7. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS 

Dipòsit documental Nau: s’han recol·locat 859 caixes per tal de reorganitzar i 
compactar la documentació. 

Des del dipòsit de la Rambla, per reorganització de l’espai, s’han traslladat al 
dipòsit de la Tabacalera: 

• Obertures d’Establiments (any 2002)   235 caixes 
• Llicències d’Obres  (any 2002)             363 caixes 

 TOTAL...............598 Unitats d’instal·lació 

 

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.  
* Revisió i depuració dels codis del QC que no han estat utilitzats a 
FIRMADOC. 
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* Revisió de les Bdades de l’Arxiu per a traslladar-les al contenidor de Bases de 
Dades CENSAT (Transferida una Bdades: Junta del Corregiment. 
* Estudi i valoració d’aplicacions que permetin gestionar els continguts 
(informació + imatges) al WEB de l’Arxiu. 
* Anàlisi del Sistema de gestió integral i integrat (ERP) que l’ajuntament està 
licitant per que respecta a la Gestió documental i e-arxiu. 
* S’ha elaborat un informe amb els requisits tècnics que hauria de contemplar el 
model definitiu d’arxiu electrònic de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
 
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. 

 
En compliment de l’accés regulat per la Llei de Transparència s’han atès: 
13 consultes corresponents a 82 unitats documentals. 

 
 
2.10. CURSOS I SEMINARIS 
 
Iniciació a tràmits electrònics amb administracions públiques. 
Consell comarcal del Priorat i Motivació Formació SL. Falset, del 22 de juny al  
16 de juliol de 2020. (20 hores). 
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L’Arxiu Electrònic Únic 
Associació d’Arxivers – Gestors de documents. 
 Aula virtual del 13 al 26 d’octubre de 2020. (12 hores). 
 
 
11è LAB Laboratori d’Arxius Municipals. “De la digitalització al servei digital”. 
Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Subdirecció General 
d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Catalunya.  
Virtual, 19 i 20 de novembre de 2020. 
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3. VALORACIÓ DE L’ANY 2020 
 
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.   
 
La situació provocada per la pandèmia del Covid-19 òbviament va repercutir  
en les activitats del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal. Entre el 13 de 
març i el 8 de juny es va tancar el servei presencial a la sala de consulta i es va 
prioritzar el treball del personal a casa. Posteriorment, quan es va reobrir, les 
mesures de prevenció van obligar a implantar la cita prèvia i un màxim de dos 
usuaris a la sala. D’altra banda, es van haver de suspendre algunes activitats 
que ja estaven programades i d’altres projectes que s’havien de desenvolupar 
al llarg de l’any. 
 
Tanmateix, en relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans s’han registrat  
635 usuaris de la sala de consulta, s’han servit 1.502 documents i s’han atès 
1.570 peticions d’informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o 
correu electrònic. D’altra banda, s’han atès 120 sol·licituds d’imatges i s’han  
servit 850 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 
27.073 usuaris i 283.181 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de 
4,5 minuts per visita, uns registres molt superiors als de l'any anterior. D’altra 
banda, els audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat 19.050 
visualitzacions.  
 
Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l'Arxiu i 
#ComHanVistTGN i #Tarragonavintage han registrat un abast de 225.319 
persones a Facebook i 332.829 a Instagram.  
 
Altrament, cal esmentar 403 alumnes de 6 centres docents que assistit a les 12 
visites guiades.  
 
A més a més de les 2 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 
següents: fons Òmnium Cultural del Tarragonès (1971-2020), fons Lluís 
Mezquida Gené (1938-2001), fons Colla Castellers Xiquets de Tarragona 
(1959-2010), les col·leccions de la família Ricomà – Vallhonrat i d’Antoni Rebull 



22 
 

Sans, els documents de la depuració dels treballadors de la Fàbrica de Tabacs 
(1939-1941) i de Joan Ruiz Porta (1843-1844), enregistraments audiovisuals 
amb entrevistes de treballadores de la Tabacalera, i les refotrografies de 
l’Escola d’Art i Disseny Tarragona.   
 
El programa de digitalització de documentació dut a terme durant l’any 2020 ha 
consistit 1.133 positius i 208 cartells del fons d’Òmnium Cultural del 
Tarragonès, 354 negatius del fons fotogràfic Ferre, 7.500 negatius del fons 
fotogràfic Chinchilla, 3.309 positius del fons fotogràfic Vallvé, la pel·lícula sobre 
el concurs de castells de 1970, i més de 13.000 pàgines del Diario Español, 
entre octubre de 1975 i desembre de 1976.   
 
Cal assenyalar que el 20 d’octubre es va decretar la creació de la Comissió de 
Programes de Memòria de l’Ajuntament de Tarragona  en la qual es va 
nomenar director tècnic al cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal. A 
més a més de la coordinació del programa 15 de gener de 1939. El final de la 
Guerra Civil a Tarragona, durant l’any 2020 la Comissió va preparar l’acte de 
dignificació   de les fosses comunes petites del cementiri, que es va cancel·lar 
a causa del confinament davant de la pandèmia, els informes sobre la 
implementació de la senyalització d’espais de memòria, la instal·lació d’equip 
de so i imatge al refugi antiaeri de la plaça de la Font i l’encàrrec de l’estudi de 
les defenses del litoral de Tarragona al Grup de Recerca i d’Investigació 
d’Espais de la Guerra Civil (GRIEC).  
 

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 944.900 expedients 
administratius, s’han servit 1.444 documents que els departaments municipals 
necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han 
ingressat 399 caixes d’arxiu als dipòsits documentals procedents de les oficines 
municipals i s’ha eliminat i reconvertit en pasta unes 9 tones de paper.  
 
Cal esmentar també que durant l’any 2020 s’han desenvolupat els treballs de la 
Comissió eAdministració de l’Ajuntament de Tarragona i s’ha facilitat l’accés a 
la documentació segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
En definitiva, durant l’any 2020 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a 
la ciutat fa vuit anys, que conserva, gestiona i difon 52 fons i col·leccions 
documentals, més d’un milió i mig de fotografies, 5.500 plànols, 4.000 cartells, 
16.592 llibres i 450 capçaleres de publicacions periòdiques. D’altra banda, cal 
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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, 12 de febrer de 2020 
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L'ARXIU EN XIFRES.  ANY 2020 
Servei d'Arxiu i Documentació Municipal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GESTIÓ PATRIMONI DOCUMENTAL 
 

     2020 

Metres lineals de documentació      10.338 m.l. 
Imatges 1.750.000 
Plànols        4.400 
Llibres      16.592 
Publicacions periòdiques            450 
Cartells        4.650 
 
 
 
 
WEB I XARXES SOCIALS 
 

       2020 

Usuaris únics        27.073 
Pàgines vistes      283.181 
Documentació accessible web pàgines             610.000 
Mitjana permanència / visita (minuts)                                                    4,5´ 
YOUTUBE / visualitzacions        19.050 
XARXES SOCIALS  (108 post) 
Facebook  (abast) 
Instagram  (abast)  

      
     225.319 
     332.514 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIS I CONSULTES 
 

      2020 

Usuaris       1.725 
Unitats documentals consultades      1.502 
Consultes telefòniques per correu, correu 
electrònic 

     1.570 
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ACTIVITATS I DIFUSIÓ 
 

    2020 

Visites guiades          12 
Assistents visites        403 
Exposicions            2 
Assistents exposicions     1.500 
Publicacions          22 
Audiovisuals            2 
Actes celebrats a L'Arxiu            - 
Assistents als actes            - 
Notícies sobre L'Arxiu  
als mitjans de comunicació 

         11 

 
 
 
 
SERVEIS INTERNS  
 

     2020 

Préstecs (sol·licituds)      1.444 
Transferències documentals rebudes (unitats 
d'instal·lació) 

        399 

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

        330 

Eliminació certificada de documents amb 
dades personals 

     9.000 Kgs. 
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