Descripció del fons documental de l’Ajuntament de Tamarit (1823-1955)
segons la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC)

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi referència:

CAT AMT 01.02.

Nivell:

Fons

Títol:

Ajuntament de Tamarit

Dates:

De creació i d’agregació: 1823-1955
(el fons conté pocs documents anteriors a 1836)

Volum i suport:

4,6 metres (46 capses, 137 llibres dels quals 34
estan enquadernats), paper
3 fotografies (positius, paper, b/n, 8,5x13)

ÀREA DE CONTEXT:
Nom del productor:

Ajuntament de Tamarit

Història del productor:

L’any 1681 el rei Carles II concedir el títol de
Marquès de Tamarit a Francesc de Montserrat i
Vives en motiu d’haver aconseguit reunir les
baronies de Ribelles, Altafulla, Botarell, Morell, Riera,
Montoliu, Virgili, Ferran, Cocons, Monnars, Tamarit i
la senyoria de Muller i els drets feudals d’una part del
terme del Rourell.
Antoni Montserrat i de Riu, setè marquès de Tamarit,
renuncià als seus drets a favor de l’Estat l’any 1856;
el qual fou compensat amb títols del deute públic.
El 6 de febrer de 1950, reunits al Salo de Plens de
l’Ajuntament de Tarragona, l’alcalde Enric Olivé i els
consellers del consistori celebraren una sessió
extraordinària per aprovar l’annexió del terme
municipal de Tamarit amb el de Tarragona. En
l’apartat de Governació de l’acta apareix:
“Seguidamente se dio cuenta del expediente de
anexión del municipio de Tamarit al de esta capital,
con lectura íntegra de sus principales documentos y
singularmente de la moción de la Alcaldía de
veintisiete de enero último, del acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente de la propia fecha,
del escrito aprobado en la misma sesión sobre las
condiciones y circunstancias de la anexión, que han
sido autorizadas de conformidad por acuerdo del
Ayuntamiento de Tamarit de veintinueve de enero,
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que también consta en el expediente y de la nueva
moción de Alcaldía de primero del actual (...)”.
L’annexió fou recollida per la premsa de l’època com
un fet per recordar per tots els tarragonins. Val a dir,
que Tarragona va ampliar el seu terme i el seu
patrimoni artístic amb la Torre dels Escipions, la
cantera del Mèdol, el Castell de Tamarit...
Història arxivística:

Com a conseqüència de l’Acord del Ple de
l’Ajuntament de Tarragona del 23 de desembre del
1950 els documents que integren aquest fons es
traslladaren a les dependències municipals de la
plaça de la Font núm. 1 de Tarragona.
El fons municipal estava ordenat cronològicament en
lligalls de diferents mides en un armari de les
dependències del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal de l’Ajuntament de Tarragona.
A finals de l’any 2007 i principis del 2008 es realitzà
la classificació, l’ordenació, i finalment s’elaborà
l’inventari de la documentació.

Dades sobre l’ingrés:

Segons l’Acte Municipal de l’Ajuntament de
Tarragona del 6 de febrer de 1950 (Acta del Ple de
l’Ajuntament de Tarragona, pàgines 254-260 (Sig.
P2151) en l’apartat de Governació i en la vuitena
esmena es comenta: “La anexión supone la
transferencia al Ayuntamiento de Tarragona de todas
las propiedades y cargas, arbitrios, participaciones y
en general, sin excepción alguna, derechos y
obligaciones que corresponden al Municipio de
Tamarit o a su Ayuntamiento, transfiriéndose incluso
la ejecución del presupuesto en el estado en que se
halle al realizarse la anexión, y todo ello sin reserva
ni compensación alguna, entregándose también al
Ayuntamiento de Tarragona toda la documentación
referente al Municipio de Tamarit, y si algún día se
volviese a segregar y recobrase su personalidad
jurídica, se le restituirán tales derechos y
obligaciones y documentación en iguales términos o
la parte proporcional que correspondiera en su caso,
a la porción que se separase”. Llegint aquest apartat
de l’acord queda clarament reflectida la voluntat per
part de l’Ajuntament de Tarragona de custodiar la
documentació municipal de Tamarit.”
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ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:
Abast i contingut:

Per motius desconeguts el fons es troba incomplet.
Aquest fet es pot observar en gairebé totes les sèries
que componen el fons. Alguns exemples més
significatius són:
- Els llibres d’actes s’inicien al 1855 fins al 1945
però amb la mancança de les actes del 1930 al
1937.
- La correspondència de secretaria s’inicia al 1823
fins al 1953 tot i que no apareix recollida tota la
rebuda o enviada durant aquests anys. Hi ha
salts molt discontinus.
- Es té constància del 1869 fins al 1949 de les
dades de comptabilitat de Tamarit exceptuant els
anys 1881 al 1885.

Sistema d’organització: S’empra el quadre de classificació normalitzat que el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que va proposar per a la documentació
municipal. En funció de les necessitats del fons es
van realitzar les modificacions oportunes. Aquest
quadre de classificació està organitzat a partir de
tres nivells. El primer nivell, reflecteix les funcions
exercides pel mateix municipi; el segon nivell, les
formes d’organització internes; i el tercer nivell,
mostra els àmbits d’actuació municipal. És per tant,
un quadre orgànico-funcional.
El quadre de classificació emprat és:

01. Administració General
01.01. Òrgans col·lectius de govern
01.02.01. Consell Municipal, Ple de l’Ajuntament
01.02. Secretaria
01.02.01.Estadístiques
Generals,
interrogatoris,
qüestionaris
01.02.02. Estudis, informes
01.03. Correspondència
01.03.01. Registres
01.03.02. Correspondència
02. Hisenda
02.01. Patrimoni
02.01.01. Descripcions generals, inventaris de béns. Béns
02.02. Intervenció
02.02.01. Comptes
02.02.02. Pressupostos
02.03. Tresoreria
02.03.01. Caixa
02.03.02. Recaptació
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02.04. Fiscalitat
02.04.02. Impostos municipals i estatals
02.05. Juntes i Comissions Municipals
02.06. Correspondència
03.Proveïments
03.01. Duana, botiga del blat; administració de la carnisseria, del
vi, d’oli; proveïment dels productes per a consum de la població
03.02. Delegació local de proveïment
03.03. Juntes i Comissions Municipals
03.04. Correspondència
04. Beneficència i Assistència social
04.05. Assistència social
05. Sanitat – Salut Pública
05.01. Juntes i Comissions Municipals
07. Seguretat Pública
07.01. Passaports, passis de radi
07.02. Guàrdies jurats
08. Serveis Militars
08.01. Quintes, allistaments, lleves forçoses
08.02. Béns subjectes a requisa militar
08.03. Correspondència
09. Població
09.01. Padró municipal d’habitants
09.02. Junta local del cens de població
09.03. Correspondència
10. Eleccions
10.01. Referèndums i Plebisticits
10.02. Cens electoral; Junta local del cens electoral
11. Instrucció Pública
11.01. Escoles de gramàtica i primeres lletres. Ensenyament
primari
11.02. Juntes i Comissions Municipals
12. Cultura
12.01. Juntes i Comissions Municipals
13. Serveis Agropecuaris
13.01. Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes,
interrogatoris sobre les collites
13.02. Danys a l’agricultura, plagues del camp, extinció d’animals
perillosos
13.04. Juntes i Comissions Municipals
13.05. Correspondència
14.- Segells
15. Fons Vinculats (Jutjat Municipal)
15.01. Registre Civil
15.02. Conflictes, judicis
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Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:

Increments:

Tota la documentació es considera de conservació
permanent, ja que és documentació creada per
l’administració pública. Tot i així hi ha sèries que es
poden eliminar.
No es preveuen increments ja que el productor no
existeix. En el cas que sorgissin documents
s’incorporarien al fons municipal del Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament de Tarragona.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:

Condicions d’accés:

Condicions de
reproducció:

Llengües i escriptures
dels documents:

D’acord amb la normativa vigent, i tenint en compte
que la documentació és pública, els documents del
fons són de lliure accés.

La reproducció dels documents i l’ús de les
reproduccions també queden contemplats pel
Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona i
patrimoni documental en el capítol IV, articles 54-57.

Castellà. Exceptuant els documents compresos entre
el 1934 i 1939 que estan en català. En general la
documentació és manuscrita tot i així els impresos
oficials són mecanografiats.

Característiques físiques
i requeriments tècnics: El fons municipal està en força bones condicions, no
s’observen fongs, ni oxidació, etc.
Instruments de
descripció:

Per l’usuari està a disposició un inventari amb la
documentació en suport paper. A més a més,
l’inventari es pot consultar a la sala de consulta en
l’ordinador en una base de dades amb el programari
Access.

5

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Existència i localització
dels originals:
Els originals es conserven a les dependències
municipals del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona (CAT AMT 01.02.).
Existència i localització
de reproduccions:
Tota la documentació és l’original, per tant, no
existeixen reproduccions.
Documentació
relacionada:

Bibliografia:

La documentació relacionada és la del fons
municipal de l’Ajuntament de Tarragona ja que com
a conseqüència de l’annexió l’Ajuntament de Tamarit
desapareix. Per tant, perd la potestat per crea aquest
tipus de documentació.
ROVIRA GÓMEZ, Salvador J.; Tamarit. Centre
d’Estudis d’Altafulla, Tarragona, 1991.
ROVIRA GÓMEZ, Salvador J.; El Marquesat de
Tamarit (1681-1837), Centre d’Estudis d’Altafulla,
Tarragona, 1992.
SUGRAÑES BLANCH, Josep; “Annexió de Tamarit a
Tarragona”, Estudis Altafullencs. Centre d’Estudis
d’Altafulla. 2002, núm. 26, pàg. 73-80.
“Se acuerda la anexion de Tamarit a Tarragona”,
Diario Español. 1950 febrer 07, pag. 3, 7.
“Tamarit-Tarragona”. Diario Español.1950 desembre
23, pàg. 2-3.
“Resumen anual”. Diario Español. 1950 desembre
31, pàg. 2.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

Autoria i data:

Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de
Tarragona (AMT), 2007-2008.

Fonts:

S’ha utilitzat com a font la bibliografia citada en
l’apartat de Bibliografia.
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Regles o convencions: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC), Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxiu
i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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