MEMÒRIA 2010
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 20 de gener de 2011

MEMÒRIA DE L’ANY 2010
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

1.

SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

1.1.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

Durant l’any s’ha procedit a revisar i proporcionar codis de classificació de les
sèries documentals corresponents a procediments que s’integren en el Sistema
Integral de Gestió Municipal.

1.2.

ARXIUS DE GESTIÓ

Implantació dels codis dels arxius de gestió al Registre General (SIGEM)

1.3.

APLICATIU DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

L’aplicatiu, elaborat conjuntament amb la Secció d’Informàtica, permet
potenciar i agilitar les accions de consulta, préstec i transferència documental.
Durant l’any 2010, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental ha augmentat
un 32%, passant dels 117.878 registres als 155.683 registres. Actualment,
aquesta base de dades informa sobre més de 460.000 expedients transferits al
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació, l’any 2004.
Paral·lelament i conjuntament amb la Secció d’Informàtica s’han controlat i
gestionat els accessos dels usuaris associats a cada Arxiu de Gestió.

1.4.
APLICATIU
CLASSIFICADES

D’ACCÉS

A

LLICÈNCIES

D’OBRES

I

ACTIVITATS

El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal, amb la col·laboració de la Secció
d’Informàtica, ha publicat a la Intranet un nou aplicatiu per a accedir a la
documentació. En aquests cas, es tracta de facilitar, d’una banda, la consulta i
préstec dels expedients de Llicències d’Obres, des de l’any 1835 fins a l’any
1970 i, de l’altra, dels expedients d’Activitats Classificades i Obertures
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d’Establiments, des de l’any 1857 fins al 1980. Aquest aplicatiu permet accedir
a la informació de més de 27.000 expedients. Actualment s’està continuant
amb la catalogació de les dues sèries documentals esmentades per a arribar
fins al 1992, any en el qual els departaments respectius varen començar a
informatitzar els expedients.

1.5.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2010, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 5.015 sol·licituds, és a dir una mitjana de més
de 425 préstecs al mes i prop de 25 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 3.298 préstecs, del
dipòsit de la Plaça de la Font s’han registrat 483 i del dipòsit de la Nau del
Polígon Francolí s’ha donat resposta a 1.234 peticions.

1.6.

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2010 s’han realitzat 54 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 1.807
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 5 transferències i
150 unitats d’instal·lació al mes, amb un augment d’un 35% respecte a l’any
anterior.
En concret s’han transferit 1.444 unitats al Dipòsit de Polígon Francolí, 340
unitats al Dipòsit de la Rambla Nova i 23 al Dipòsit de la Plaça de la Font.

1.7. CALENDARI DE CONSERVACIÓ 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 que periòdicament s’han publicat en el DOGC
durant l’any 2010.
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1.8.

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

D’acord amb la normativa s’ha procedit a eliminar la següent documentació,
avaluada i eliminada amb certificat de destrucció de l’empresa Allende, segons
l’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (TAAD) :
Sèrie

Codi Dates

M.l.

Altes del padró de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica

70

2000-2001

0.5

Baixes del padró de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica

71

2000-2001

0.5

Càrrecs i dates

583

1960/2002

3.5

Certificats d’empadronament

--

1990-1998

7.3

Esborranys: circulars, còpies, etc.

--

Expedients de variació de nòmina

285

1966/1994

5.6

Expedients sancionadors en matèria de
trànsit i el procés recaptatori del seu import

29

1994/2002

18

Fulls de salaris (rebuts de nòmina)

284

1980/2002

49

Manaments de pagament

38

1950/1998

55

Manaments d’ingrés

39

1984/1998

25.8

Receptes d’assistència mèdica farmacèutica

353

2009

1.6

Registre de control intern de documentació

02

2002-2003

13.3

Transferències de vehicles en relació amb el padró 69
sobre vehicles de tracció mecànica

1997/2001

0.6

TOTAL

190 metres lineals

1.900 caixes

--

8.9
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1.9.

ELIMINACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS

Per tal d’assegurar l’eliminació certificada de documentació que conté dades de
caire personal protegides per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
s’han realitzat les següents actuacions:
1) Còpies i esborranys de documentació eliminats i reconvertits en pasta de
paper, amb certificat de destrucció de les empreses Griñó SA i Allende.
Total 7.420 kgs.
2) Documentació dipositada en els 21 contenidors de seguretat repartits
entre les diferents dependències municipals, eliminada i reconvertida en
pasta de paper, amb certificat de destrucció de l’empresa Eco-Shredder.
Total 8.854 Kgs.
Total de documentació eliminada ................. 15.954 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa
preservar 490 arbres.

1.10. PARTICIPACIÓ
EN
EL
PROCÉS
DE
MODERNITZACIÓ
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han participat en:
•

Elaboració i revisió de l’ordenança reguladora de l’administració
electrònica (11 i 23 de febrer)

•

Estudi i revisió dels continguts de les empreses que es presenten al
programa VINCI

•

Col·laboració en el seguiment i revisió del pla de treball de l’empresa
ALTRAN per a la millora i implantació de 30 processos dins del
programa VINCI

•

Implantació del nou aplicatiu del registre general de l’Ajuntament de
Tarragona (SIGEM)

•

Estudi i revisió de la implantació del Registre d’Apoderats (REA)

•

Estudi, revisió i proposta d’un programa pilot d’un Gestor Documental
de documentació electrònica
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•

Col·laboració amb el Departament d’Informàtica en l’elaboració del
Mapa d’Aplicatius

D’altra banda, s’han elaborat els informes de gestió documental relatius a:
•

Laboratori Municipal

•

Guàrdia urbana

En l’àmbit de la formació, des del SADM s’ha gestionat el curs sobre
Reenginyeria de procediments. El pas previ necessari. Experiència a
l’Ajuntament de Gandia, organitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya,
fou impartit a la Sala de Formació de l’edifici de la Rambla Nova, 59, amb
l’assistència de 13 alumnes.
La divulgació interna de les funcions i tasques del SADM s’han publicat a la
Intranet Municipal i en el núm. 43 de juny de 2010 de la revista @juntament.
En relació a la selecció del personal, els tècnics del SADM han participat en:
•

Tribunal de selecció de tècnic arxiver de l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita

•

Establir criteris de selecció i assistència com a membres del tribunal a la
convocatòria de personal del programa de digitalització de l’Ajuntament
de Tarragona

•

Elaboració dels criteris de selecció i participació com a membres del
tribunal de la borsa de treball d’ajudants d’arxiu de l’Ajuntament de
Tarragona

El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal també comptà amb un representant
a la Taula Rodona La descripció arxivística. Com ho fem?, de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya. Barcelona i la Subdirecció d’Arxius de la Generalitat
de Catalunya, 26 de maig de 2010.
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2.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
CONSELLERIA DE PATRIMONI

2.1.

DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2010

Documentació a 31.12.2009 ...............................
Increment registrat l’any 2010 ..............................
Documentació eliminada any 2010 ......................
Documentació a 31.12.2010 ................................

2.2.

7.942
180
- 190
7.932

metres lineals
metres lineals
metres lineals
metres lineals

FONS DOCUMENTALS I DOCUMENTS EXTERNS INGRESSATS
L’ANY 2010
Fons fotogràfic d’Hermenegild i Ramon Vallvé
500.000 fotografies
Fons fotogràfic Víctor Martínez
190.000 fotografies
Fons fotogràfic Casal Tarragoní
1.595 fotografies
Fons fotogràfic Josep M. Tarrasa
3.066 fotografies
Fons Indústries Químiques Albiac (1904-1990)
360 fotografies
Fons del Club de Joves (1965-1976)
4 unitats d’instal·lació i 144 fotografies
Fons Societat Coral l’Àncora (1868-2000)
412 fotografies
Col·lecció del Gabinet de Premsa i del fons històric de l’Ajuntament
de Tarragona
8.200 fotografies
Arxiu audiovisual
20 enregistraments d’entrevistes a persones significatives de la Festa
Major de Tarragona.
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2.3.

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2010
Inventari del fons municipal (1715-1998)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 20.369 registres.
Inventari del fons d’imatges (1860-2000)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 10.888 registres que identifiquen 32.832
fotografies.
Inventari del fons d’Indústries Químiques Albiac (1904-1990)
Descripció, classificació 633 registres i 360 fotografies.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1977)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 26.354
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1940 - 1991)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 24.356
expedients.
Catàleg de reportatges del fons Foto Víctor
Descripció de 1.632 reportatges.
Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Continuació de la catalogació de llibres, amb 1.052 registres.

2.4.

CONSERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL

Durant l’any 2010 s’ha continuat amb el programa de treball per a la
digitalització de documentació, tant en format paper com en format fotogràfic o
de pel·lícula, amb l’objectiu doble d’assegurar la seva conservació i de facilitar
la seva consulta o difusió.

Digitalització dels llibres d’Acords Municipals (1878-1900)
26.535 pàgines digitalitzades.
Digitalització de la documentació del fons de la Junta del
Corregiment Tarragona (1808-1821)
11.237 documents digitalitzats.
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Digitalització de l’Arxiu d’Imatges
5.126 plaques de vidre del fons Vallvé, 7.000 fotografies i 3.435 plaques
de vidre del fons Municipal
Digitalització de les fotografies de plànols d’Urbanisme de la
demarcació de Tarragona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya
92 fotografies

Actuacions de preservació
* Control periòdic, desinfecció i desinsectació dels dipòsits documentals
de la Plaça de la Font i del Polígon Francolí a càrrec de Gestior Químics.
* Tractament específic contra els fongs en vuit llibres de Padrons
Municipals a càrrec de Gestior Químics.
* Pla d’actuació d’emergències en els centres de documentació de
Tarragona.

2.5.

CONVENIS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

* Conveni entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i el
Sr. Xavier Albiac i Cruxent per a la constitució de comodat sobre el fons
documental d’Indústries Químiques Albiac, febrer de 2010.
* Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tarragona i el Consorci del canal de televisió TAC 12, per a la realització
d’enregistraments a persones significatives de la Festa Major de Tarragona,
febrer de 2010.
* Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tarragona i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), per a la
realització de pràctiques d’Especialista Universitari en Arxivística a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Tarragona, març de 2010.
* Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tarragona i Onada Edicions, per a poder compartir la informació del diccionari
dels tarragonins, març de 2010.
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* Conveni entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i els
senyors Àngel Conesa González i Emili Guillemat Bernat per a la constitució de
comodat sobre el fons documental del Club de Joves de Tarragona, juny de
2010.
* Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tarragona i l’editorial EFADOS per a la publicació del llibre Tarragona. Recull
gràfic 1867-1967, desembre de 2010.
* Aprovació de la modificació del nom i acrònim de l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Tarragona per part de la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya, abril 2010.

2.6.

SUBVENCIONS REBUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Subvenció de la Direcció General de la Memòria Democràtica
Subvenció de la Subdirecció General d’Arxius

8.820 €
11.200 €

Subvenció del Departament de Vicepresidència

9.000 €

Total subvencions rebudes

29.020 €

2.7.

SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Servei de consulta
Amb un augment d’un 89% respecte a l’any 2009, durant l’any 2010 l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Tarragona ha registrat els serveis següents:
Usuaris sala de consulta:
Unitats documentals consultades:
Usuaris WEB:
Consultes presencials:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:

338
1.087
5.006
250
112
175
216

Nombre total serveis prestats:

7.184
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Servei de referència i assessorament
S’han redactat 12 informes, entre els quals cal destacar l’Informe sobre la
documentació relativa a la Canonja que es conserva a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Tarragona de l’Ajuntament de Tarragona.
S’ha elaborat un informe i selecció documental pel Departament de Festes per
a la declaració de Santa Tecla com a Festa Nacional.
Selecció de documentació històrica referent als camins veïnals del terme de
Tarragona.

Servei de recerca i cessió d’imatges
Recerca i cessió de 12 fotografies per a la comissió que edita el llibre del
Centenari de la Cavalcada dels Reis Mags.
Recerca i cessió d’1 fotografia de Casa Gasset als Serveis Territorials de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Recerca i cessió de 3 fotografies per a l’edició de postals en l’acte oficial
de recepció de les instal·lacions del Banc d’Espanya.
Recerca i cessió de 6 fotografies al diari El Punt per a un reportatge
sobre les rutes del Museu d’Història de Tarragona.
Recerca i cessió de 7 fotografies a Disseny Gràfic de l’Ajuntament de
Tarragona pel reportatge sobre el Parc del Miracle.
Recerca i cessió de 10 fotografies que es publiquen al racó històric de El
Punt durant les festes de Santa Tecla.
Recerca i cessió de 7 imatges per a l’audiovisual que produeix la
Fundació La Caixa
Recerca i cessió per a la seva publicació d’una fotografia a Edicions
Andana S.L. de Vilafranca del Penedès
Recerca i cessió de 10 imatges sol·licitades per l’editorial Enciclopèdia
Catalana
Recerca i cessió de 48 fotografies a editorial Efadós per a la publicació
del llibre Tarragona. Recull gràfic 1867-1967.
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Recerca i cessió de 3 fotografies al Museu d’Història de Tarragona per a
l’exposició “Compartint la mar” que organitza el Museu del Port de
Tarragona.

2.8.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

WEB
La secció del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal en el WEB corporatiu de
l’Ajuntament de Tarragona ha rebut durant l’any 2010 un total de 5.006 visites.

COORDINACIÓ DE PROGRAMES D’ACTES
Coordinació del programa d’actes “1811. Tarragona assetjada” en
commemoració del Bicentenari del setge de Tarragona durant la Guerra del
Francès que se celebrarà durant l’any 2011 i que aplega més de 40 actes: 10
conferències, 4 exposicions, 9 publicacions, 8 projeccions, Curs de la
Universitat d’Estiu de la URV, Jornada de Pedagogia, 2 activitats
pedagògiques, audiovisual, 3 rutes històriques i 2 activitats de reconstrucció
històrica.

PUBLICACIONS
Edició i presentació del número 5 de la col·lecció Quaderns de l’Arxiu, amb el
títol de Teatre Metropol. Cent anys (1910-2010).
Participació i col·laboració en el llibre de ROVIRA GÓMEZ, Salvador: El Club
de Joves (1965-1976). El ressorgiment de la cultura catalana i catalanista a
Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del
Camp de Tarragona, Tarragona, (21.06.2009).
Col·laboració en el llibre de SUANES, Marc: Plantant cara al sistema. Els
moviments socials al Tarragonès (1975-2010), Tarragona: Consell Comarcal
del Tarragonès i Arola Editors.
Direcció i coordinació de la nova col·lecció Tarragona. Història i Patrimoni,
una coedició amb Arola Editors.
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DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció de l’audiovisual Teatre Metropol. Cent anys (1910-2010), juny
2010.
Producció de l’audiovisual Arxiu de personatges de les festes de Tarragona
(I), maig de 2010.
Producció de l’audiovisual Arxiu de personatges de les festes de Tarragona
(II), desembre de 2010.

RECUPERACIÓ D’ESPAIS DE MEMÒRIA HISTÒRICA
Participació en la museïtzació de la presó de Pilats i de la fossa comuna del
Cementiri de Tarragona.

CONFERÈNCIES I VISITES
Conferència Dolors Martí, l’única dona que va tenir un càrrec públic durant
la Guerra Civil a Tarragona, 3 de juny de 2010.
Conferència Guerra civil a la província de Tarragona, 28 de setembre de
2010.
Visita guiada al refugi antiaeri de l’Ajuntament de Tarragona i a la presó de
Pilats a la torre del Pretori, 20 de novembre de 2010.

NOUS PROJECTES DE RECERCA HISTÒRICA I DIFUSIÓ
En el marc dels projectes adreçats a la restitució de la memòria democràtica
s’ha coordinat la recerca sobre Les víctimes de la repressió franquista a
Tarragona (1939-1947).
El projecte Arxiu audiovisual de personatges de les festes de Tarragona
s’ha desenvolupat en dues fases (febrer – abril i octubre – desembre ), a càrrec
d’un equip de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona amb els recursos
tècnics facilitats pel Canal de Televisió TAC 12. En el desenvolupament
d’aquest projecte s’han enregistrat 20 entrevistes realitzades a persones que
poden aportar un testimoni significatiu.
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El projecte Capsa de sabates 2.0 L’àlbum de fotografies dels tarragonins
és un espai web on guardar i compartir les fotografies familiars, un espai que
permet crear una memòria col·lectiva de les famílies que han viscut a
Tarragona. El web està administrat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Tarragona que es compromet a conservar les fotos familiars com a part de la
memòria col·lectiva i també privada de cada família.

PREMIS DE RECERCA
Organització del XIII Premi d’Història Gramunt i Subiela sobre el Setge de
Tarragona a la Guerra del Francès, lliurat el gener de 2010.
Organització del Premi a treballs de recerca de batxillerat sobre el Setge de
Tarragona a la Guerra del Francès, lliurat el juliol de 2010 .

PARTICIPACIÓ EN JURATS, COMISSIONS, JORNADES I CONGRESSOS
Participació dels tècnics de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona en:
Membre del Jurat del Premi Gramunt.
Membre del Consell del Patrimoni Cultural de Tarragona.
Membre del jurat del concurs d’idees pel disseny del projecte
d’adeqüació del Camí de l’Oliva.
Membre del jurat del Premi Tarragonès de Difusió Eutyches, convocat
pel Consell Comarcal del Tarragonès.
Presentació del projecte del Centre de la Imatge de Tarragona a SCAN
Tarragona, Festival Internacional de Fotografia, novembre de 2010.
Membre del comitè científic del XIII Congrés d’Arxivística de
Catalunya que se celebrarà a Lloret de Mar el mes de maig de 2011.

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Roda de premsa sobre el lliurament del Premi Extraordinari Gramunt, 28 de
gener.
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Roda de premsa sobre el ingrés del fons d’Indústries Químiques Albiac, 22 de
febrer.
Participació a Tarragona Ràdio sobre l’ingrés del fons d’Indústries Químiques
Albiac, 25 de febrer.
Roda de premsa per a presentar l’Arxiu audiovisual de personatges de les
festes de Tarragona, 13 de maig.
Roda de premsa sobre el ingrés del fons del Club de Joves (1965-1976), 15 de
juny.
Roda de premsa de lliurament del Premis de Recerca de Batxillerat, 21 de
juliol.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 20 de gener de 2011
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