DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DEL GRUP MUNICIPAL
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV – LP) (1993-2019) SEGONS LA
NORMA DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04. 17
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds
1.4. Data (es): 1993-2019
1.5. Volum i suport: 10,4 metres lineals (106 capses)
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds
2.2. Història del productor:
Iniciativa per Catalunya Verd fou un partit polític ecologista d’àmbit català.
Prové, en certa manera, del comunisme del PSUC amb una ideologia també
ecosocialista. Fou referent del partit Izquierda Unida (IU).
El 1986 una plataforma formada pel Partit Comunista d’Espanya, el Partit
Socialista Unificat de Catalunya i Esquerra Republicana, exigeixen la sortida
de l’estat espanyol de l’OTAN, per aquest motiu es funda Izquierda Unida.
A les eleccions del 1987 a Catalunya, amb Rafel Ribó com a secretari
general es presenta Iniciativa per Catalunya. Una coalició de partits polítics
formada inicialment pel PSUC, l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra i el
Partit dels Comunistes de Catalunya.
Fou en la XI Conferència Nacional del 20 de gener de 1988, que el PSUC
acorda el traspàs de les seves competències polítiques a Iniciativa per
Catalunya.
Tot i les fortes tensions internes, a les eleccions de 1995, IC forma una altra
unió electoral, Iniciativa per Catalunya – Els Verds. Integrant, IC,
l’organització Els Verds – Confederació Ecologista de Catalunya i el PCC.
Amb aquesta coalició s’aconsegueix millorar els resultats electorals.
Les diferències ideològiques entre els diferents partits polítics feu que el
1997 PCC es desmarqués de la coalició com també ho va fer una part dels
militants del PSUC. Pel que fa a la resta de representants que continuen
creien en la coalició es redefineixen com un partit únic ecosocialista i
s’anomenaran Iniciativa per Catalunya – Verds. Però en les eleccions de
1999 aquest nou partit polític perd 8 dels 11 ascons que havien tingut en les
del 1995.
El 2002, amb Joan Saura com a president del partit canvien de nom per
anomenar-se Iniciativa per Catalunya Verds.
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En les eleccions del 2003 i 2006 ICV formà part del govern tripartit
d’esquerres català amb dues conselleries. Però, en les eleccions del 2010 i
en les del 2012 tornà a l’oposició, tot i aconseguir 10 diputats en les
primeres i 13 en les segones.
Pel que fa a les eleccions al Parlament Europeu sempre ha tingut
representació política, ja sigui amb Izquierda Unida i altres formacions, com
també amb el Partit Verd Europeu.
El 2010, Iniciativa per Catalunya Verds és un dels membres que forma
Espai plural.
El 2015 es presenta a les eleccions amb la candidatura Catalunya Sí que es
Pot fruit de l’acord amb el partit polític Podemos. Amb la coalició hi ha un
canvi de nom que a partir d’aquests moments serà Catalunya en Comú
Podem.
El juliol de 2019 per deutes és dissolt el partit tot i així, alguns socis estan
vinculats a Catalunya en Comú i a En Comú Podem.
En el cas de Tarragona, ICV ha tingut representació a l’Ajuntament en les
eleccions de 1995, 1999 i 2003 amb 2 regidors i en les del 2011 i 2015 amb
1.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions del Grup
Municipal d’ICV – LP que tenia a l’Ajuntament de Tarragona, ubicat a la
plaça de la Font, núm. 1. Tot i així, els membres del partit van creure oportú
cedir la documentació al Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de
Tarragona part del fons per a poder ser consultada i estudiada pel públic en
general.
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.
2.4. Dades sobre l’ingrés:
L’ingrés del fons fou el mes de juny de 2019. En aquest moment, la
documentació es va ubicar al dipòsit que té el Servei d’Arxiu i Documentació
de l’Ajuntament de Tarragona a l’avinguda Vidal i Barraquer, s/n, Magatzem
2 – Espai Tabacalera.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
En aquest fons es pot consultar tota la documentació on el grup d’ICV ha
tingut un especial interès. Si les agrupen per temàtiques, ha participat
majoritàriament en comissions de medi ambient i en les de serveis socials,
entre d’altres.

2

En l’àmbit de medi ambiental es poden destacar la necessitat del Carril Bici
a la ciutat, el Mur Verd, la llicència per les indústries químiques de risc, la
deixalleria urbana, diada sense cotxes, la recollida selectiva de roba,
l’ordenança en la gestió de residus.
També, ha tingut un paper rellevant en l’àmbit de serveis socials en la
comissió diocesana de migració, en la de la Casa de dones maltractades,
en la legislació catalana de serveis socials, en el consell municipal de la
Gent Gran, en la participació de les Jornades Medi Ambient del 1997, etc.
En altres temes que també han estat molt importants per a la ciutat, foren
l’impacte del tancament de l’Hospital Creu Roja o la Tabacalera. Quan van
atracar els vaixells de l’OTAN al Port.
ICV també va voler donar veu a les denúncies dels sindicats estudiantils, la
importància de tindre taxis adaptats.
Ha estat en diferents comissions com la de l’Habitatge, dels Mitjans de
Comunicació, Gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals, en la de
Memòria Històrica, etc.
També es pot consultar les mocions i esmenes d’ICV i d’altres grups
Municipals del 2006 al 2007. Les Juntes de Govern en les què va participar,
els plenaris, etc.
3.2. Sistema d’organització:
En aquests moment, encara no s’ha pogut realitzar un quadre de
classificació propi per al fons. Tot i així, hi ha una relació de tota la
documentació transferida en la qual, es pot observar quina informació
conforma el fons i de quin període.
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
En l’acta de recepció es pot comprovar que 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.
3.4. Increments:
No es preveuen increments ja que el productor no existeix. En el cas que
apareguessin més documents, s’incorporarien al fons.

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
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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 Grup Polític ICV - LP
4.3. Llengües i escriptures dels documents:
La llengua de la documentació és la catalana, tot i que hi ha algun
document en castellà. Està impresa.
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.
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 04.17).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
Gairebé tota la documentació és original, per tant, no hi ha reproduccions.
Tot i així, les actes i la documentació per a la preparació de les comissions
informatives, pot haver reproduccions.
5.3. Documentació relacionada:
Al ser un partit polític vinculat a l’Ajuntament de Tarragona, hi ha
documentació al fons de la mateixa institució on està dipositat el fons que hi
ha la documentació.
A més a més, el Grup Municipal ICV - LP és una sucursal i com a tal, té
relació directa amb la seu central de Catalunya. I també, amb altres
subseus repartides per tot el territori.
També, val a dir, que a L’Arxiu hi ha dipositat el fons del Partit Socialista
Unificat de Catalunya, i a ser un dels partits que ha format coalició amb ICV
hi ha documentació que fa referència a aquest últim.
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5.4. Bibliografia:
 Pàgines web:
o https://www.tarragona.cat/eleccions/eleccions-anteriors
o https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds
o https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds__Esquerra_Unida_i_Alternativa
o https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0231331.xml
o http://www.iniciativaverds.org/?lang=ca
 Articles:
o http://www.elpuntavui.cat/politica/article/83115-icv-es-busca-atarragona.html
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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