DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DEL COMITÈ D’EMPRESA
FÀBRICA DE TABACS DE TARRAGONA (1970-2006) SEGONS LA NORMA
DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04 09
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Comitè d’Empresa Fàbrica de Tabacs de Tarragona
1.4. Data (es): 1970-2006
1.5. Volum i suport: 2,5 metres lineals
15 Llibres
23 lligalls
1 caixa
22 fotografies
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Comitè d’Empresa Fàbrica de Tabacs de
Tarragona
2.2. Història del productor:
Un comitè d’empresa és l’organisme que representa els treballadors en una
empresa.
Està format per treballadors escollits lliurement pels seus companys de
treball. S’encarrega de negociar les condicions laborals en l’empresa i
defendre els interessos dels treballadors en cas de conflicte, per exemple
en un Expedient de Regulació (E.R.E).
Val a dir, que els comitès d’empresa estan regulats per la Constitució
espanyola, però en el cas de la Tabacalera començaren a organitzar-se a
finals dels anys setanta del segle XX.
Entre altres tasques, el comitè ha de participar en la gestió d’obres socials
pels treballadors, segons estableixi el conveni. En aquest cas, es crear la
Comissió d’Economat, per poder vendre productes als treballadors a preus
més reduïts.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions del Comitè
d’Empresa Fàbrica de Tabacs de Tarragona. Tot i així, els membres de la
Junta Directiva van creure oportú cedir la documentació al Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament de Tarragona per a poder ser consultada i
estudiada pel públic en general un cop cessà l’activitat de la Fàbrica de
Tabacs – La Tabacalera.
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Un cop transferida la documentació a les dependències de L’Arxiu es fa una
relació de la documentació on consten: la descripció, dates i signatura
topogràfica. Després de ser estudiada aquesta transferència s’elabora un
quadre de classificació propi per aquest fons.

2.4. Dades sobre l’ingrés:
L’ingrés del fons fou el mes de febrer de 2007. En un primer moment, la
documentació es va traslladar al dipòsit que el Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament tenia a la plaça de la Font núm. 1 de
Tarragona. Però a mitjans del 2012, el Servei d’Arxiu i Documentació
s’ubicà a l’avinguda Vidal i Barraquer, s/n, Magatzem 2 – Espai Tabacalera,
i com a conseqüència, tots els fons documentals també canviaren
d’emplaçament.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
Els aproximadament els 2,5 metres lineals estan formats per 15 llibres, 23
lligalls, 1 caixa amb documentació de CC.OO. i 22 fotografies. En ells, es
pot consultar les actes del Comitè d’Empresa del 30 de maig de 1970 al 14
d’octubre de 1991. També els esborranys de la primera acta fins a la 962
datades del 1978 al 2002. És interessant, la sèrie de la correspondència,
tant les d’entrada com de sortida, la qual, mostra tota la relació que tenia
amb les administracions públiques, les de caire més personal, etc. Una
documentació a tenir en compte, és la repercussió i la problemàtica de
procedir amb un E.R.E. en una empresa, tant important a nivell de la ciutat.
També, es pot consultar, un seguit de propaganda sindical, ja fos d’UGT
com de CC.OO. per les eleccions sindicals dutes a terme entre el 1995 i
2003. Finalment, hi ha unes fotografies dels diferents actes realitzats pels
sindicats.
3.2. Sistema d’organització:
La documentació s’estructura en tres grans blocs. El primer, fa referència
als òrgans de govern, amb les actes, la comissió de l’Economat, la
correspondència i la revista la cigarrera de CC.OO. A continuació, hi ha la
gestió de l’activitat, és a dir, les tasques que realitzava el Comitè
d’Empresa, com estava organitzat, les eleccions sindicals, etc. Finalment,
es poden consultar les fotografies.
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El quadre de classificació és:
1.- ÒRGANS DE GOVERN
1.1.- Actes
1.1.1.- Llibre d’actes
1.1.2.- Esborranys d’actes
1.1.3.- Consell d’Administració, Esborranys d’actes
1.2.- Comissió Economat
1.2.1.- Llibre d’actes
1.3.- Correspondència
1.3.1.- Correspondència
1.3.2.- Llibre d’entrades i sortides de correspondència
1.4.- Mitjans de comunicació
1.4.1.- Revista de CC.OO. (Cigarrera)
2.- GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
2.1.- E.R.E. (Expediente de Regulación de Empleo)
2.2.- Sindicats
2.2.1.- Seccions sindicals
2.2.2.- Eleccions sindicals
2.2.3.- Promoció sindicals
2.2.4.- Propaganda sindical
2.2.4.1.- Cartells sindicals
2.2.4.2.- Calendaris laborals

3.- FOTOGRAFIES
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Segons el conveni signat de comodat que fixa un període inicial de 20 anys,
anant prorrogant el període de 25 en 25 anys, tota la documentació és de
conservació permanent. Tot i així, l’Ajuntament podrà seleccionar aquells
documents que no tenen valor cultural i històric i retornar-los al titular, o bé,
procedir a la seva eliminació.
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3.4. Increments:
No es preveuen increments ja que el productor no existeix. En el cas que
apareguessin més documents, s’incorporarien al Fons del Comitè
d’Empresa Fàbrica de Tabacs de Tarragona del Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament de Tarragona.
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés:
Les funcions i els objectius del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona són les de conservar el patrimoni documental,
donar visibilitat a tota la documentació que té dipositada ja sigui amb la
realització d’exposicions, publicacions, conferències, etc. Per tant, tota la
documentació del fons serà consultable i es podran reproduir els documents
i les imatges per a facilitar el treball i la consulta, així com la seva divulgació
en publicacions i exposicions.
4.2. Condicions de reproducció:
Les condicions de reproducció estan regulades en el Reglament de l’Arxiu
de l’Ajuntament de Tarragona i patrimoni documental que l’integra, en el
capítol IV, articles 54 – 56. Per l’ús de les reproduccions, a més de les
condicions regulades en l’esmentat Reglament, article 57, serà necessària
l’autorització del Comitè d’Empresa Fàbrica de Tabacs de Tarragona.
4.3. Llengües i escriptures dels documents:
La llengua emprada de la documentació és la castellana, tret d’algun, que
és en català. Els documents son impresos, tret de les actes que són
manuscrites.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics:
El fons està en molt bones condicions, no s’observen fongs, ni oxidació, etc.
4.5. Instruments de descripció:
Està a disposició de l’usuari una relació de la documentació, on es detalla el
contingut de cada unitat d’instal·lació i les dates extremes. Aquesta
informació es pot consultar a l’ordinador de la sala de consulta amb el
programari Excel i a la pàgina web de L’Arxiu (www.arxiu.tarragona.cat).
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. 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 AHCT 04 09).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
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La gran majoria de la documentació és original, ja que són les actes, per
tant, no existeixen reproduccions. Tot i així, pel que fa referència als cartells
i programes sindicals, pot haver còpies a les seus dels sindicats.
5.3. Documentació relacionada:
Com que hi ha documentació del sindicats majoritaris de l’estat espanyol, és
a dir, CC.OO i UGT, es pot pensar, que en les seus d’aquestes entitats pot
haver informació que faci referència al Comitè d’Empresa Fàbrica de
Tabacs.
5.4. Bibliografia:
 Llibres:
o MUIÑOS VILLAVERDE, M. Jesús; TEROL, GRAU, Vicent; La
realidad de un mito. La fàbrica de Tabacos de Tarragona
(1932-2007); Dirección de comunicación de Altadis; Los Libros
de Altadis, 9, 2008.
o BERTRAN VALLVE, Diego; Tarragona y su fàbrica de
Tabacos. Un sueño hecho realidad. Cincuentenario de la
puesta en marcha de la fàbrica de Tabacos de Tarragona; s/l;
s/d.
o COMÍN COMÍN, Francisco; MARTÍN ACEÑA, Pablo;
Tabacalera y el estanco del tabaco en España 1636-1998;
Fundación Tabacalera, Madrid, 1999.
o PIQUÉ PADRÓ, Jordi; La Tabacalera; Arola Editors,
Tarragona, 2009.
 Pàgines web:
o http://www.tinet.cat/portal/sheet-showold.do?sheet=17647
o https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_empresa
o https://elpais.com/diario/2003/08/21/catalunya/1061428051_85
0215.html
o https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/arxiumunicipal-tarragona/difusio/la-fabrica-de-tabacs-de-tarragonala-tabacalera-1/la-fabrica-de-tabacs-de-tarragona-latabacalera
6. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1. Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AMT), 2020.
6.2. Fonts:
S’ha utilitzat com a font la bibliografia citada en l’apartat de Bibliografia.
6.3. 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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