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DADES GENERALS

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI -AMCBAdreça: Carrer Bisbe Caçador, 4
08002 Barcelona
Telèfon: 93 256 27 47
Correu electrònic: arxiucontemporani@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
Horaris:
Sala de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14:00 hores amb cita prèvia, mitjançant agenda
electrònica
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca/canal/
consulta-amb-cita-previa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/6341/init/ca/default.html
Recollida de reproduccions: de dilluns a dijous de 9 a 18:00 hores i divendres de 9 a 14:00 hores.
Serveis:
Servei de consulta del fons documental i de la biblioteca auxiliar
Servei d'informació i documentació
Servei de reproducció de documents
Lectors de microfilms
Visites comentades per a grups de persones interessades en conèixer el funcionament i els
fons de l'Arxiu. Cal concertar prèviament dia i hora
Tallers d'aprenentatge de la recerca amb fonts primàries orientats a docents i alumnes de les
universitats i escoles especialitzades.
Secció: Arxiu Intermedi
Adreça: Carrer Ciutat de Granada, 106-108
08018 Barcelona
Telèfon: 93 413 29 66
Consulta: Cal concertar prèviament dia i hora per telèfon.
Tancat durant els períodes de vacances.
Serveis:
Servei de consulta del fons documental
Servei de reproducció de documents
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1. PRESENTACIÓ

L'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona presenta el balanç de la feina i les activitats
portades a terme durant l'any 2018, en l’exercici de les competències i funcions que li són pròpies
dins el sistema arxivístic de l'Ajuntament de Barcelona, en tant que arxiu contemporani que aplega
bona part de la documentació de l’administració municipal i la institucional d’aquest període.
Aquestes activitats, es sistematitzen en aquesta memòria agrupades en dos grans apartats: el
primer, que abraça el tractament tècnic i gestió dels fons, i el segon, que reuneix la comunicació
dels fons, la seva explotació i difusió, que inclou l’atenció dels usuaris de l’arxiu ja sigui de la pròpia
administració, com dels ciutadans i investigadors. Al final de la memòria s’explicita l’activitat en
matèria de certificacions padronals portada a terme per la secció de l’Arxiu de Població, integrada
en l’estructura orgànica de l’AMCB des de l’any 1996.
Al llarg de l'exercici s'ha procedit a gestionar l’ingrés de nova documentació que ha comportat un
increment de 449,34 metres lineals. D'aquests ingressos cal destacar la documentació procedent
del Museu de la Música de Barcelona, com a resultat de la intervenció arxivística duta a terme pel
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, per la diversitat de tipologies documentals que reuneix aquest
fons que abraça el període 1954-2002. També cal assenyalar l’ingrés de projectes de Planejament
procedent d’Ecologia Urbana.
Sobre la gestió dels fons cal destacar la intervenció portada a terme a l’Arxiu Intermedi de selecció
de documents de diferents sèries documentals que ha comportat l’ eliminació de més de sis-cents
metres lineals, després d’haver procedit a la selecció minuciosa dels expedients.
Pel que fa a la preservació del patrimoni documental de la institució cal fer esment del projecte de
recuperació dels expedients deixats en préstec temporal a les diferents dependències
administratives municipals que superaven el termini normatiu de prestació. Aquesta operació
extraordinària ha permès recuperar expedients i alhora conscienciar les dependències sobre la
responsabilitat de la custòdia dels documents públics i la problemàtica d’accés que comporta la
pèrdua de patrimoni documental, tot informant de la inscripció en el registre d’incidències les
pèrdues de documents i les seves causes.
Les intervencions de descripció més destacades han estat el tractament integral dels documents
recuperats del memorial de La Rambla amb les mostres de condol i rebuig de la ciutadania del
dolorós atemptat del 17 d’agost de 2017, així com dels llibres i documentació de condol i
solidaritat que l’alcaldia va generar i va rebre d’altres poblacions, i institucions de dins i fóra de
Catalunya.
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També la unificació de diferents instruments de recuperació de la documentació que pertany a la
secció Q100 Obres i urbanisme en una sola base de dades, actuació que ha comportat un gran
benefici per la ràpida recuperació de la informació, especialment destinada a resoldre les
consultes dels usuaris presencials.
Paral·lelament a les tasques de descripció s’ha propiciat la política de digitalització amb l’objectiu
de facilitar la consulta remota dels documents i la preservació dels originals, que pertanyen a
sèries essencials i de consulta més freqüent, com és el cas de les actes del plenari, les llicències
d’obres particulars i els llibres del Registre Civil.
Entre els projectes de difusió de la documentació, cal destacar especialment l’exposició i XIV
mostra de documents Educació i Modernitat. Barcelona 1900-1960 comissariada per Cèlia Cañellas
i que a través dels documents ha permès conèixer la història del model educatiu que Barcelona va
configurar com a propi i que es va materialitzar amb la creació de les escoles a l’aire lliure, la
renovació de les escoles especials i la posada en funcionament dels grups escolars, propiciant el
desenvolupament físic i mental dels infants segons els principis pedagògics de l’Escola Nova.
En l’apartat de difusió del fons documental, assenyalar la nombrosa assistència de públic i la bona
acollida de l’activitat celebrada amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, recorregut d’autor :
Bombers de Barcelona durant la guerra civil, que aquest any ha anat a càrrec de l’historiador Marc
Ferrer.
Les visites a la carta, orientades a grups en formació i institucions interessades en conèixer el
funcionament, els fons de l'Arxiu i les tècniques de tractament dels documents, és una altra
activitat de difusió que ha vist incrementat el nombre de sol·licituds. Finalment destacar que
l’Arxiu ha participat en nombroses publicacions i programes documentals, amb aportació
d'imatges de documents, des quals en destaquem el documental Milicianes, dirigit per Tània Balló
i Jaume Miró.
Els fons documentals que gestiona l’Arxiu, proporcionen un ampli ventall de possibilitats per a la
recerca documental tan administrativa com històrica, i aquesta riquesa el converteix en un des
centres d’arxiu més consultats. La comunicació dels fons municipals ha propiciat la materialització
de més de trenta estudis d’investigació relacionats amb la ciutat de Barcelona ja siguin estudis
urbanístics, patrimonials, socials i culturals, d’entre els que destaquem L’arquitectura brutalista
(1950-1970) de Paolo Suterich; Socialización de ninos y niñas a través de la educación y deporte
durante el franquismo de M. Victòria Carreras, i l’Avaluació antopomètrica i psicomètrica dels nens
i nenes a Barcelona a les colònies escolars (1906-1908) de Annette Mülberger.
Durant aquest exercici s’han atès el mateix nombre de consultes presencials tot i haver augmentat
significativament els registres documentals disponibles en el catàleg en línia.
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Per acabar, expressar la satisfacció de haver participat en els dos projectes de major impacte de
futur per a l’Arxiu Municipal de Barcelona, en la creació del model de gestió documental, la
implementació de l’expedient electrònic i arxiu electrònic únic; i en la redacció del projecte
funcional del futur Arxiu Municipal a Can Batlló. Però realment el més fonamental és haver
mantingut com principal premissa del treball de l’equip, l’excel·lència dels serveis destinats a
l’atenció dels ciutadans, investigadors i als tècnics de l’administració.

Montserrat Beltran i Morales
Directora de l'Arxiu Municipal Contemporani
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2. CONVENIS I COL·LABORACIONS
Conveni de col·laboració entre Fundació Telefónica i l’Ajuntament de Barcelona, 6 d’abril de
2018 amb objectiu de digitalitzar els documents de condol i de rebuig a l’atemptat del 17
d’agost de 2017, per part de la ciutadania.
Col·laboració en el projecte de recuperació de dades sobre persones desaparegudes i
represaliades durant i després de la Guerra Civil.
Renovació de l’Acord de col·laboració entre l’AMCB, la Fundació Pi i Sunyer i l’Institut
Viladomat, per la realització de tallers amb els alumnes de 1r d’ESO sobre l’escola de la II
República i l’escola del franquisme.
Col·laboració amb Registre Civil de Barcelona, per a contribuir a les recerques de les persones
no localitzades per aquesta institució, 2018.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona, per acollir estudiants en pràctiques de l’Escola Superior d’Arxivística i gestió de
documents, maig – desembre de 2018.
Col·laboració amb Barcelona Activa i SOC pel projecte POM 18-025 0025 Memorial ciutadà La
Rambla, dels Plans d’ocupació 2018.

3. ASSESSORAMENT I SUPORT
L’Arxiu ha participat en els comitès i grups de treballs tècnics relacionats amb els projectes de
l’administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona i pel disseny i adequació dels processos
de gestió documental en la nova estructura en del sistema de l’e-arxiu, així com en la validació de
la migració dels fons documentals al nou repositori. També en l’actualització del Quadre de
Classificació AIDA, així com en els grups de treball tècnic de creació de noves sèries documentals.
Així mateix la Direcció ha participat en la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés, i en les reunions
del Comitè de Direcció, i en la redacció del Programa Funcional de l’Arxiu Municipal de Can Batlló, i
les reunions de seguiment per a la redacció del projecte tècnic inicial i el bàsic.
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4. GESTIÓ DELS FONS
L’any 2018 l’AMCB ha gestionat un total de 24 transferències documentals ordinàries procedents
de les diferents oficines municipals, distribuïdes de la següent manera: 12 transferències amb
destí a la seu central del carrer Bisbe Caçador 4, i 12 a l’Arxiu Intermedi del carrer Ciutat de
Granada 106. La distribució s’ha efectuat com es normatiu: la documentació de conservació
permanent es diposita a la seu central i la d’eliminació a l’Arxiu Intermedi.
En total, l’AMCB ha rebut mitjançant transferència documental ordinària un total de 432,94 ml de
documentació. Això suposa un increment de 52,71 ml respecte les transferències rebudes l’any
2017. I del procés de selecció i aplicació del calendari, s’ha procedit a eliminar 614,60 ml.
4.a Ingressos
Codi i nom sèries documentals
Fons municipal
A105E30 Tràmits padronals
A139 Llibres d’actes
A151 Iniciatives Grups Polítics
B100 Recepcions, congressos, MDMB
C102 Contenciós
C123 Expedients d’Arbitratge
D112 Registre General de Documents
D122 Organigrama orgànic
D124 Memòria
D127 Programa d’actuació
F131 Expedients de Funcionaris
F132 Laborals
F133 Eventuals
F173 Registre General de la Seguretat Social
G101 Gestió de documents
H155 Contractació d’obres
J104 Adquisició
J137 Alienació per préstec
K122 Gestió d’activitats
L105 Pla d’equipaments
L117 Exposicions
M119 Serveis al ciutadà
Q122 Agrupacions i segregacions de solars
Q130 Infraestructures
Q153 Enderrocs

Dates extremes
2013-2017
2001-2010
2007-2011
19751997
1984-2003
2012-2014
1981-2002
2006-2011
1993
1954-2007
2012
2004-2013
2012
1958-2003
2011-2015
1977-1996
1958-1997
1975-1997
1983-1997
1961-1997
1986-1996
2012
1966-1990
1884-2006
1958-1993

Volum
(ml)
295,4
2,72
18,89
0,84
14,02
49
0,52
0,50
0,10
0,62
9,60
3,13
0,24
3,38
1,80
1,48
0,12
0,24
0,84
0,12
0,24
4,24
2,18
17,23
5
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S123 Mercats Centrals
S125 Zoonosi (Vacunació antiràbica)

1921-1999
1989-1990

Codi i nom de fons documental

Dates extremes

Fons institucional
AMCB2-518 Consell de la Joventut de Barcelona

Fons bibliogràfic

0,37
0,12

Any

Volum
(ml)
26,40

1978-2015

Volum
(ud)

Llibres

2018

24

-

4.b Dades globals del fons

ANY

Dates extremes dels documents

ANY

Any del document més antic

1820

Any del document més recent

2017

Volum dels documents

VOLUM

Fons documentals
Textual

18.579,26 ml

Cartogràfic

51.868 ud

Fons bibliogràfics

1.181 vol

Fons hemerogràfic

3 núm. capçaleres / m

31

Memòria Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 2018

5. TRACTAMENT TÈCNIC DELS DOCUMENTS
Els documents custodiats a l’Arxiu, que formen part del Patrimoni Documental Municipal, es
gestionen seguint el Sistema d’Administració Integral dels Documents i dels Arxius, que és el
sistema de gestió documental de que s’ha dotat l’Ajuntament de Barcelona, per a controlar de
forma sistemàtica i eficient els documents des de la seva creació i durant tot els seu cicle de vida.
S’ha estructurat el tractament dels documents dels fons custodiats en diferents apartats:
actuacions globals als fons; descripció dels documents al programari de gestió d’arxius;
preservació, conservació, restauració i substitució de suport i projectes de digitalització.
Els principals projectes de tractament dels documents que s’han portat a terme en aquest 2018
han estat les següents:
Digitalització dels documents del Memorial La Rambla. Aquest any 2018, s’ha portat a terme
la digitalització dels documents que formen part de la col·lecció Memorial La Rambla, i aquells
que es van generar com a resposta a l’atemptat i que formen part del fons Ajuntament de
Barcelona per tal de posar-los a l’abast de la ciutadania a través del catàleg en línia.
D’altra banda, els esmentats objectes digitals han servit per a la creació d’una pàgina web que
porta el nom de Barcelona ciutat de Pau, que es va realitzar en motiu del primer aniversari de
l’atemptat.
En total s’han digitalitzat 4.653 documents que formen part de la Col·lecció Memorial La
Rambla, 188 llibres de condol, així com 165 documents que van fer arribar els ciutadans a
l’Alcaldia.
Tractament i digitalització dels expedients infectats per patologies fúngiques. Durant l’any
2016 es va iniciar una revisió del contingut de les unitats d’instal·lació del dipòsit per tal
d’identificar i posteriorment aïllar els expedients infectats. Un any més s’han seguit portant a
terme aquestes actuacions.
Enguany s’han tractat i descrit en un inventari i en el programari de gestió d’arxius 1.810
unitats documentals compostes. I s’han digitalitzat 62.500 imatges corresponents a 110
unitats d’instal·lació.
Tractament dels documents del Fons Institucional de l’Exposició Internacional de Barcelona
1929. A finals de l’any 2018, i arran de l’adjudicació d’un contracte obert, es va iniciar el
tractament del fons Institucional de l’Exposició Internacional de Barcelona. S’han descrit i
ubicat correctament en les unitats d’instal·lació 979 documents.
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Tractament de la documentació de l’Oficina del Pla de la Ciutat. Es va considerar actuar sobre
aquesta documentació, de gran rellevància per a la consulta i coneixement per a la ordenació
de la ciutat. S’han tractat 10 unitats d’instal·lació.

ACTUACIONS GLOBALS ALS FONS
Destaquem com a actuacions globals dels fons, aquelles actuacions que són transversals o aquelles
que incideixen de manera significativa en un fons, una part d’un fons o una col·lecció, que impliqui
diferents actuacions.
Actuacions Globals
Projectes
Descripció de documents infectats per
microorganismes nivell 3-4 en una BD
Condicionament d’expedients infectats al dipòsit
documental
Tractament Fons Exposició Internacional de
Barcelona 1929.
Desenvolupament de tres sèries del QdC de
l’Exposició Internacional de 1929
Descripció en una BD dels documents
pertanyents a la Col·lecció memorial La Rambla, i
preparació de la ingesta dels registres
Tractament de la documentació de l’Oficina del
Pla de la Ciutat
H146 Eliminació d’expedients de la sèrie de
Plusvàlua
H150 Selecció i eliminació dels Manaments de
Pagament
C123 Mostreig i eliminació d’Expedients
d’arbitratge i mediació

Dades

Volum

Extremes
Diverses
dates
Diverses
dates
1913-1963

1.810 ud
1.776 ud

1913-1963

3 sèries

2017-2018

4653
registres

1810-1990

10 ui

1983

41,30 ml

1953 – 1995

516 ml

2008 – 2010

57,30 ml

979 ud
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5.a Descripció dels documents al programari de gestió d’arxius

La descripció dels documents al programari de gestió d’arxius, així com l’annexió dels seus
objectes digitals té com a objectiu, entre d’altres, posar a disposició dels ciutadans a través del
catàleg en línia aquelles sèries de major consulta o que el seu estat de conservació no permet no
poden ser consultades.
El conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona-AMCB i la Fundació Universitat AutònomaESAGED per a poder oferir pràctiques remunerades a alumnes ha permès donar un impuls
significatiu a l’objectiu anual de descripció i annexió de documents digitalitzats al gestor d’arxius.

Textuals
Codi i nom de sèrie

Nom de Fons

Tipus de

Dates

Volum

Extremes

(ud)

Municipal

2017-2018

118

Municipal

2017-2018

165

Institucional

1913-1963

979

Municipal

Diversos
anys

622

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

Diversos
anys

1810

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

Diversos
anys

392

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

1810-1990

4

Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de

Municipal

1977-1978

10979

Municipal

1893-1898

938

Municipal

1862-1874

226

Municipal

1862-1874

220

Fons
B165 Condols Memorial

Ajuntament de

Rambla
B164 Particulars
Memorial Rambla
Z102 Documents
Exposició Internacional
1929
Codis diversos.
Documents consulta
externa
Codis diversos.
Documents infectats per
microorganismes nivell
3-4
Codis diversos.
Documents peticions
préstec intern
Q108U03 Ordenació de
la ciutat. Informes i
estudis
Q122 Llicències
Activitats
Q127 Obres Majors
Eixample
Q136 C Foment/Interior

Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Exposició
Internacional de
1929
Ajuntament de
Barcelona

Q137 AI Eixample
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Q143 Negociat d’Obres
Públiques
Q148 Edificis i locals
S143 Exhumacions i
trasllats

Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona

Municipal

1858

605

Municipal

1870-1936

269

Municipal

1939-1940

2

Visuals
Codi i nom de col·lecció

Nom de Fons

Tipus de Fons

Dates

Volum

extremes
520 Memorial La

Col·lecció Memorial

Rambla

La Rambla

520 Estructura

Col·lecció Memorial

expedients de la

La Rambla

Col·lecció

2017-2018

35 u

Col·lecció

2017-2018

1 fitxa

Col·lecció Memorial la
Rambla

5.b Preservació, conservació, restauració i substitució de suports

L’atenció a les demandes de consulta de documentació per part de la ciutadania requereix que la
documentació es trobi en les millors condicions possibles, tant per preservar el seu significat
històric i documental com per garantir-ne la consulta a les properes generacions. Per tal de fer-ho
probable es va establir un programa d’actuació basat en actuacions directes i indirectes per
referir-nos a la conservació preventiva o a la conservació curativa.
Remarquem les actuacions principals:
Conservació preventiva i condicionament de fons: s’ha avançat en el tractament de la
documentació cartogràfica de l’IMMB (enguany s’han tractat 400 plànols) i l’actuació sobre
194 unitats d’instal·lació.
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Control ambiental i estudis de conservació: s’han millorat les condicions d’estanqueïtat dels
dipòsits per tal de dificultar l’entrada d’insectes i rosegadors. S’ha treballat conjuntament amb
manteniment per tal de millorar les condicions mediambientals dels arxius i s’ha fet el
seguiment de les condicions mediambientals dels dipòsits de la seu de l’Arxiu Municipal
Contemporani, de l’Arxiu Intermedi així com de l’Arxiu de Població. En relació a l’esmentat
seguiment, subratllem el control diari de l’AMC, la descàrrega de dades trimestrals dels
aparells data logger de l’AMC i de l’Arxiu Intermedi per a la creació de gràfiques dels valors
obtinguts així com la valoració de les mateixes. D’altra banda, s’han fet revisions per conèixer
l’estat dels expedients de les sèries Q147 i Q102. Per finalitzar, subratllem el seguiment dels
equips de neteja extraordinària dels tres arxius i el seguiment dels documents en préstec de
comodat.
Tractament de patologia: després de les corresponents analítiques que van confirmar un atac
microbiòtic, es va fer una desinfecció d’una de les tres sales de l’Arxiu de Població. En quant a
l’Arxiu Intermedi, es va fer una desinfecció de 100 llibres i es van confinar plànols que van
haver de ser digitalitzats perquè la seva degradació és incurable degut a un possible procés
d’hidroxilació de polièster i/o poliuretà. També s’han fet desinfeccions puntuals d’expedients,
llibres i plànols amb antigues infeccions.
Restauració i Enquadernació: tal i com s’ha fet els anys anteriors, s’han realitzat intervencions
dirigides cap a la documentació malmesa i l’enquadernació i reparació d’unitats documentals
compostes tot i que seria preferible augmentar el número d’aquestes accions. S’han fet
intervencions sobre 86 expedients avisats per les persones que atenen a la sala de consulta,
algunes de les quals han estat simples (ja sigui un canvi de caràtula o l’adhesió d’una pòlissa) i
d’altres més complexes (per exemple, la consolidació de 12 plànols d’1,50x1,20 cm d’un
mateix expedient). Així mateix es van restaurar els documents per a la mostra anual i es van
fer els elements necessaris per a la seva exhibició.
Seguretat i prevenció: s’ha donat més protagonisme al sistema de gravació de sala amb la
finalitat d’incrementar la seguretat dels documents i s’han revisat els protocols de seguretat i
prevenció de l’Arxiu Municipal Contemporani. Pel que fa a l’elaboració del Pla de desastres de
l’Arxiu Intermedi i de l’Arxiu de Població actualment es troba al 45%.
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Conservació dels Fons

VOLUM

Conservació preventiva i condicionament del fons
Q148 Plànols Institut Mercats Municipals de Barcelona

400 ud

(IMMB)
H105 Elaboració de pressupost

1 ud

Q102 Planejament

3 ud

Z104 COOB

36 ud

K100 Educació

14 ud

A134 Consell plenari
167 Llibres registre civil

1 ud
10 ud

H104 Emissions públiques

2 ud

S143 Exhumacions i trasllats

1 ud

G125 Gestió de publicacions

14 ud

A160 Decrets d’Alcaldia

7 ud

H142 Comptabilitat administrativa

1 ud

H156 Resums de comptabilitat

1 ud

D113 Registre d'entrada

1 ud

Q139 Comissió especial del monument a Colón

1 ud

Control ambiental i estudis de conservació
Q127, Q147, K100

120 UI*

Tractament de patologia
H153 Llibres de tresoreria

100 ud

Restauració
Q148 Plànols Institut Municipal de Mercat de Barcelona,

145 ud

IMMB
A191U16 Secretaria de l’Alcaldia

4 ud

H105 Elaboració del pressupost

1 ud

D114 Registre de sortida

1 ud

K100 Educació

14 ud

P100 Transports i circulació

2 ud

B101 Actes protocol·laris

6 ud

Diverses sèries (provinents de Sala)

146 ud

Enquadernació
Resolucions de l’Alcaldia

21 ud
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5.c Projectes de digitalització
Per tal de posar a disposició dels ciutadans un major nombre de documents, a través del catàleg
en línia, així com per a la seva preservació. Es porten a terme tant digitalitzacions massives, que
responen a projectes de digitalització planificats; com d’altres de menor quantia de documents
fruit de les demandes dels usuaris o de la mostra anual de documents.
Enguany s’han portat a terme tres projectes de digitalització massiva programada:
Digitalització de documents del Memorial La Rambla:
S’han digitalitzat tant els documents que com a mostra de condol i rebuig als
atemptats de de 2017 els ciutadans van dipositar al llarg de La Rambla; com els
llibres de condol i documents que han estat transferits del Gabinet d’Alcaldia.
Digitalització de llibres d’actes del Consell Plenari dels anys 1922 a 1947.
Digitalització de documents infectats per patologies fúngiques.

Dades globals projectes
digitalització
Documentació
520 Col·lecció Memorial

Tipologia

Dates extremes

Imatges de

Imatges al

preservació

catàleg

visual

2017-2018

4.653

---

textual

2017-2018

165

---

textual

2017-2018

---

118

textual

1922-1947

131.578

---

Diversos anys

62.500

---

Diversos anys

---

7.714

Diversos anys

350

---

1900-1960

203

---

La Rambla
B164 Fons Ajuntament
de Barcelona. Particulars
B165 Fons Ajuntament
de Barcelona. Condols
A134 Llibres d’Actes del
Consell Plenari
Documents infectats

textual i
cartogràfic

Peticions usuaris externs

textual i
cartogràfic

Arxiu Intermedi

textual

Mostra anual

textual i visual
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6. COMUNICACIÓ DELS FONS
L’atenció als consultors i les recerques dels fons municipals que conserva l’Arxiu s’efectua
mitjançant dos serveis: el servei d’atenció a l’usuari intern i el servei d’atenció a l’usuari extern. El
primer proporciona atenció a l’administració municipal mitjançant la informació, el préstec de
documents, la seva reproducció i la consulta presencial a l’Arxiu.
El servei d’atenció a l’usuari extern es porta a terme, d’una banda, mitjançant l’atenció
personalitzada al consultor presencial (ciutadans, investigadors, professionals, estudiants..) a la
sala de consulta de l’Arxiu (des del 10 de gener de 2011 prèvia sol·licitud de dia i hora concertada),
i de l’altra, mitjançant l’atenció qualificada de les consultes remotes d’informació i documentació
(IRIS, correu electrònic, web, correu ordinari).
6.a Consulta i atenció a l’usuari intern
L’any 2018 el servei de consulta interna ha incrementat l’esforç per tal de finalitzar el procés de
reclamació dels expedients no retornats en el termini reglamentari. Els expedients que no s’han
pogut localitzar a les oficines prestatàries s’han donat d’alta en el registre d’incidències. També
s’han protocol·litzat els avisos a les oficines dels expedients a punt d’esgotar el termini de retorn
de préstec (amb la preceptiva pròrroga d’un mes si s’havia sol·licitat). Finalment, s’ha continuat
amb la mateixa política de oferir els màxims recursos possibles per reduir el préstec físic de la
documentació original per tal de garantir a l’usuari intern l’accés a la documentació mitjançant la
consulta presencial i la tramesa de còpies dels documents. Actualment està en estudi la possibilitat
de substituir el préstec físic i el lliurament de còpies en paper dels expedients per lliurar una còpia
digital dels documents que demana l’usuari.

USUARIS I PRÉSTECS INTERNS
Usuaris presencials

2018
303

Usuaris remots
Expedients prestats
Expedients retornats

4.603
248
426

El fet més destacable en relació als préstecs de l’any 2018 és l’increment de la proporció dels
expedients retornats respecte als prestats.
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L’any 2018 s’ha produït en relació al 2017 un descens de les reproduccions en suport paper i un
lleuger increment de les reproduccions digitals. Tanmateix, considerem encara molt elevat el
nombre de còpies en paper que caldrà reduir progressivament per no deteriorar la documentació.
El proper any 2019 es farà un estudi per trobar mitjans alternatius per tal de reduir o eliminar les
reproduccions en suport paper.

6.b Consulta i atenció a l’usuari extern
El 2018 el nombre d’usuaris presencials ha estat de 8.322 i les consultes presencials de 40.777
unitats documentals. D’aquestes 40.777 recerques efectuades, 5.354 responen a peticions de
consulta concretes formulades pels usuaris externes, que s’han cercat amb els instruments de
descripció disponibles, però que per diverses raons no s’han servit als usuaris. D’aquestes 5.354
recerques efectuades és de remarcar que 349 corresponen a anul·lacions fetes pels propis usuaris i
1.359 a usuaris que no s’han presentat a la cita i que tampoc l’han anul·lat, incidència que
repercuteix negativament en la resta de ciutadans i en la tasca pròpia de l’equip tècnic de la sala
de consulta.

Si es comparen les dades d’usuaris i consultes presencials amb l’any 2017, es desprèn que enguany
els usuaris presencials han augmentat un 2,10%, mentre que les consultes han disminuïts en un
7,70%.
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Els programes de digitalització massiva de documents que es duen a terme des de la Secció de
Tractament de documents, i les trameses ordinàries de les reproduccions digitals i fotogràfiques
sol·licitades pels usuaris externs, faciliten la consulta dels documents sense haver d’efectuar el
des arxiu dels expedients originals, i per tant es nombre de consultes disminueix però es garanteix
la preservació dels documents.
Cal posar en rellevància l’increment de l’ús dels documents d’arxiu per la realització de treballs de
recerca vinculats a diversos temes d’estudi, d’investigació i de difusió (tesis doctorals, articles,
ponències, exposicions...).

USUARIS I CONSULTES
EXTERNES PRESENCIALS
2017
7.804
43.891

Usuaris presencials
Consultes presencials

2018
8.322
40.777

GRÀFIC COMPARATIU CONSULTES I USUARIS PRESENCIALS 2017-2018
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RESUM USUARIS I CONSULTES EXTERNES PRESENCIALS I REMOTES
CENTRE

Usuaris presencials

Consultes

Usuaris

Consultes

8.040
282
8.322

presencials
39.506
1.271
40.777

remots
20.961
1.002
21.963

remotes
3.037
997
4.034

Seu central
Arxiu Intermedi
TOTAL

CANALS D’ACCÉS DELS USUARIS EXTERNS
MITJÀ

NOMBRE DE REFERÈNCIES

IRIS

514

Correu electrònic

2.990

Registre General

--

Agenda electrònica

11.311

Telèfon

13.836

Correu Postal

69

SÈRIES DOCUMENTALS CONSULTADES
Nom i codi de sèrie
A183 Governació
Q122 Activitats/Comerços
Q127 Obres Particulars
Q100 Obres Públiques/Urbanisme
HOLSA
A134 Actes
A167 Població
Publicacions Oficials
K100 Educació
L100 Cultura
A182 Hisenda
Expo 1888-1929
M111 Defensa Passiva
Q162 Col·lecció de plànols
Altres

2017

2018

40
3.097
24.624
2.048
43
199
10.615
90
183
122
226
199
32
157
2.216

275
2.607
23.538
1.829
27
101
10.868
0
334
36
27
120
78
254
788
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De la graella comparativa de sèries documentals consultades

2017-2018, es desprèn

la

disminució del número de consultes en la majories de les sèries, tret de Governació, Població,
Ensenyament i Col·lecció de plànols que han experimentat un increment destacable. Es tracta de
sèries molt útils per la realització de treballs d’investigació i recerca, com és el cas de la Col·lecció
de plànols del desaparegut Servei del Pla de la Ciutat que ha incrementat la consulta en un 38%
com a conseqüència de la celebració de les IV Jornades d’història de la cartografia de Barcelona,
organitzades per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.
Un altre factor que ha incidit aquest any 2018 en la consulta dels expedients d’Educació ha estat la
mostra de documents dedicada a l’ensenyament municipal. L’interès dels investigadors per aquest
tema ha afavorit l’ augment d’un 45 % respecte el 2017 d’aquesta sèrie documental.

GRÀFIC COMPARATIU DE CONSULTES PER SÈRIES DOCUMENTALS 2017-2018
60000
50000
40000
30000
20000
10000

2018
2017

0

l a s . li s . i e s
t a a s
ció oco nd itat arti ub cte ves dm sm ort 929 en tur siv nol tres
a
i
e
n t
v P P A l In C a an sp 8-1 am ul as plà Al
er Pro His cti res res
C p l.
i
v
iv ivil rb Tran 88 eny
.A b Ob
sa o
C
c
U
1
s
Go
i
O
C
.
g c.
en C
s En
Ll
f
e
o
e
e
R R
p
D
Ex

Reproducció de documents
El total de reproduccions sol·licitades pels usuaris externs en els diferents suports ha estat de
11.600 unitats entre plànols i documents, que representen un 21% menys respecte l’any 2017.
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Les fotografies i les digitalitzacions de documents continuen en

augment, mentre que les

demandes de fotocòpies, i de reproducció de plànols en paper segueixen la tendència d’altres anys
d’anar disminuint.
Finalment pel que fa les reproduccions assenyalar que a mitjans d’any les màquines lectores de
microfilms han quedat en desús per les reproduccions, tot i que es conserven les microfitxes, com
a suport de conservació.

Reproduccions usuaris
externs
Tipus

Volum (ud)

Fotocòpies

2.112

Digitalitzacions

4.804

Reproducció plànols en xerox

3.468

Còpies en paper de microfilms

148

Fotografies

1.068

TOTAL

11.600

6.c Dades globals de comunicació de
fons usuaris interns i externs
Intern

Extern

Usuaris presencials

5.920

8.322

Consultes presencials

4.394

40.777

Consultes remotes

6.094

21.963

Documents prestats

248

---

Documents retornats

426

---

Documents prestats en comodat

---

2

Autorització ús d’imatges

---

150

6.d Dades globals reproducció de
documents usuaris interns i externs
Tipus
Reproducció en paper (inclou fotocòpies,

Internes

Externes

Totals

16.390

5.728

22.118

303

5.872

6.175

plànols i còpies de microfilms)
Reproducció digital (inclou fotografies i
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digitalització)
TOTAL

28.293

7. EXPLOTACIÓ DEL FONS I DIFUSIÓ
7.a Treballs d’investigació i recerca
L’any 2018 s’han realitzats els treballs de recerca i investigació amb el fons documental de l’Arxiu
que a continuació es detallen:
Els edificis desapareguts a l’entorn de la família Perers-Moltfort
Estudi sobre la urbanització, expropiació i destrucció de la masia de Can Termes
Història de la repoblació forestal i el subministrament d’aigua a Barcelona
Recerca sobre els panteons neo-egipcis
Estudi sobres les obres realitzades pel mestre d’obres Joan Valeri Anglà
Treball de recerca relatiu a les eleccions municipal de 1979
Estudi de les diferents tipologies d’edificis de Barcelona
Els espais públics : arquitectura i representació en esdeveniments massius
Els edificis industrials de la Vila de Gràcia després de l’annexió a Barcelona
Treball de recerca sobre el règim franquista a l’Ajuntament de Barcelona
Recerca sobre la funcionària Ana Maria Martínez Sagi
Plans parcials i plans d’urbanització del barris de Barcelona
Recerca sobre els paviments de les places dures a Barcelona
Evolució de la Zona Franca
Estudi sobre la transformació urbana del Raval (1980-2018)
Recerca sobre el parc Zoològic
Projecte d’estudi de l’arquitectura modernista: Joan Amigó i Barriga
La transformació de la comunitat marítima de Barcelona
El Palau Nacional de l’Exposició Internacional de Barcelona 1929
Xarxes d’emigració des del partit judicial de la Seu d’Urgell a la ciutat de Barcelona
Projecte d’estudi de la regeneració urbana de polígons d’habitatge massiu
Socialització de nens i nenes a través de l’educació i l’esport durant el franquisme
Estudi de les obres de l’arquitecte Emilio Sala Cortés
Barceloneta: “les darreres cases del segle XVIII”
Escletxes-espais públics urbans al casc antic de Barcelona
Recerca sobre les plaques i llicències de vehicles a Barcelona (1900-1906)
Els refugis antiaeris de la Rambla
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Recerca de la Junta Local de Defensa Passiva
El cinema a l’Exposició Internacional de Barcelona 1929
L’arquitectura dels anys 70 a Barcelona
Asils i albergs a Barcelona el 1918
Vaga de dones a les fàbriques el 1918
Valoració antropomètrica i psicomètrica dels nens i les nenes a Barcelona durant les colònies
escolars (1906-1908)
Estudi sobre l’higienisme i el sanejament a la Barcelona del segle XIX
Recerca sobre la postguerra a Barcelona
Investigació sobre la revolta de la Jamància: setembre-desembre de 1843
La Fabra i Coats com a edifici de patrimoni cultural
Recerca sobre l’homosexualitat masculina a Espanya, anys 20 i 30 del segle XX
Estudi arquitectònic de la torre Garcini
Els taxis de Barcelona durant la Guerra Civil
Fites municipals al Parc de Collserola
Estudi de la sobre l’adquisició de finques a la ctra. de la Rabassada
Estudi històric de la seu del districte de Sants-Montjuïc
Les obres de l’arquitecte Ramon Termens Mauri
Recerca sobre els edificis del pg. de Gràcia per la publicació d’un llibre
L’arquitectura «brutalista» de Barcelona (1950-1970)
Biografia de la pintora Maria Fiter
Anàlisi de la migració valenciana a Catalunya
Estudi per la recuperació i musealització d’una illa de Cases Barates del Bon Pastor efectuat pel
MUHBA
Estudi sobre les pensions del barri del Raval
Recerca sobre l’esport municipal efectuat per la University of California, San Diego.
Catalans morts a la massacre d’Oradour – sur- Glane (10 de juny de 1944)
Apadrinament del Parc del Poblenou
Àlbum fotogràfic de principis del segle XX

7.b Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i

Dates

Volum

01/01/2018-

3 ud

publicacions
Préstec per comodat
Nazis i feixistes. L’ocupació simbòlica de Barcelona. ICUB.
Castell de Montjuïc.
Catalunya i la Gran Guerra. Museu d’Història de Catalunya

23/02/2018
11/06/2018-

6 ud
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30/11/2018

Reproduccions per exposicions
Exposició. «Fugint de les bombes. De la Barceloneta a la
zona alta», d’Oriol López. Centre Cívic Barceloneta
Exposició. Casa Vicens
Exposició. «Els bombers i les bombes a vapor. 1826-1920»,
d’Espai Bombers
Exposició. Mercat de Sant Antoni, del Servei

1 al 24 febrer

1 ud

2018
Permanent

1 ud

26/4/2018 al

1 ud

31/10/2018
Permanent

3 ud

3 al 31 de

2 ud

d’Arqueologia
Exposició. «Vivències: Barris amb memòria», de Carles
Viñas, seu del districte de les Corts

maig de 2018

Exposició. «Antoni Gaudí and The Amsterdam Scholl», de

2/10/2018 al

4 ud

Charo Sanjuán, Het Schip Museum d’Amsterdam

31/3/2019

Exposició. «Sala Beckett», d’estudi d’arquitectura Flores &

Març 2018

4 ud

10/7/2018 al

3 ud

Prats, projecte de rehabilitació de l’antiga Cooperativa Pau
i Justícia del Poblenou
Exposició. «Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la
Renaixença. En el centenari de la seva mort. 1918-2018»,

30/4/2019

de Raquel Lacuesta i Xavier González, al Palau Güell
Reproduccions per mitjans audiovisuals
Audiovisual. Blanche Carreras, David. Dones reals: el dia a

2018

1 ud

2018

31 ud

2018

7 ud

2018

6 ud

2018

1 ud

2018

5 ud

2018

102 ud

dia d’una arquitecta.
Publicació web. Lluís Domènech i Montaner. Fundació
Domènech i Montaner.
Producció videogràfica. Graus, Ramon. Maquinista i
Macosa i la producció de mercats a la ciutat. MUHBA
Reproduccions per publicacions
Guillamon, Julià. El barri de la plata. Ajuntament de
Barcelona i L’Avenç
Valentines-Alvarez, Jaume. The Long XX Century. Artefacts
Book Series, Washington
Varis autors, Elias Rogent i Barcelona: arquitectura,
patrimoni i restauració. Universitat de Barcelona
Husa, Rana, Barcelona en reconstrucció: espais públics de
postguerra. Apertura de la Avenida Catedral (1939-1958).
Universitat de Barcelona
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Canyelles, Cèlia i Toran, Rosa. L’Ensenyament públic a

2018

13 ud

2018

37 ud

2018

8 ud

2018

256 ud

2018

1 ud

2018

13 ud

2018

1 ud

2018

5 ud

2018

1 ud

2018

1 ud

2018

1 ud

2018

1 ud

2018

3 ud

Barcelona, 1900-1979. MUHBA publicacions
Freixa, Mireia i Léniz, Mar. El Park Güell. Origen,
construcció i fracàs d’un parc urbanitzats. MUHBA
publicacions
Varis autors. Manuel Sayrach 1886-1937: Arquitectura i
modernisme a Barcelona. Serveis Editorials Ajuntament de
Barcelona
Arañó, Laia i Capdevila, Mireia. Topografia de la
destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la guerra
civil (1936-1939). Serveis Editorials Ajuntament de
Barcelona
Varis autors. Les naus de la Sagrada Família. Editorial
Mediterrània.
Catasús, Aleix i altres. Art i cultura de postguerra.
Barcelona 1939-1962. Editorial Àmbit i Serveis Editorial
Ajuntament de Barcelona
Riu-Barrera, Eduard. Guia d’història urbana. Puig i
Cadafalch. MUHBA
García Salmerón, María del Pilar. Radiografía de las
construcciones escolares públicas en España, 1922-1937.
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Tudela, Anna H. La botiga modernista de l’Anís del Mono
del carrer Ferran de Barcelona, una remodelació de Joan
Amigó i Barriga. Revista digital “Carrer dels arbres”.
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona. Talleres Nueva Vulcano de Barcelona.
Varis autors. Aigua, higiene i turisme. Dels banys populars
als càmpings d’Aigües de Barcelona. 1936-1983. Fundació
Agbar
Cela, Jaume. Un cel sota terra. Col·lecció memòria dibuixada,
2. Memorial Democràtic
Lacuesta, Raquel i González, Xavier. Catàleg exposició
Eusebi Güell i Bacigalupi. Diputació de Barcelona

7.c Conferències, cursos, jornades i congressos

Data

Assistents
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Conferències
«Bombers de Barcelona durant la Guerra Civil» a

12/06/2018

45

25/01/2018

6

càrrec de Marc Ferrer
Presentacions en general
Jornada d’acolliment als nous arxivers. Presentació
de l’AMCB. A càrrec de Montserrat Beltran

7.d Visites
S’han realitzat 21 visites comentades a les que han assistit 342 persones. El contingut de cada
visita s’ha adequat als diferents interessos dels grups d’acord amb el seu programa curricular, o el
seu interès cultural i professional.
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Visites a la carta
Institució
Visita comentada al grup de nous arxivers
Fundació Catalana Esplai, certificat de professionalitat

Data
25/01/2918
05/02/2018

Assistents
6
13

de gestió administrativa
FEMAREC, programa formatiu de gestió administrativa
EUROAULA, Certificat de Professionalitat de gestió

06/02/2018
07/02/2018

13
21

integrada de recursos humans
CES Joan Maragall, Cicle formatiu de grau mitjà de

21/02/2018

13

gestió administrativa
Associació de dones escriptores d’Esplugues
ESCOLATUR, Certificat de professionalitat d’auxiliar

13/03/2018
10/04/2018

13
16

administratiu
BARCELONA ACTIVA, SA SPMA, programes d’ocupació
Personal de la Gerència d’Ecologia Urbana (interna)
Personal de la Gerència d’Ecologia Urbana (interna)
Centro de altos estudiós Internacionales, SL, grup

17/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
09/05/2018

22
10
7
9

Planeta, certificat d’activitats de gestió administrativa
Institut Viladomat, grup d’experts de 1r d’ESO
BARCELONA ACTIVA, SA SPMA, programes d’ocupació
Perifferics c&f, SL, assignatura gestió d’arxius
Instituto de Historia de Cuba
Equip d’arquitectes del projecte d’arxiu únic de Can

10/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
13/07/2018

17
13
13
3
5

Batlló
Centre d’Estudis Politècnics. Certificat d professionalitat

17/07/2018

3

administrativa
BARCELONA ACTIVA, SA SPMA, programes d’ocupació
Consell de Joventut de Barcelona
Institut Viladomat (visita-taller)
Facultat de Belles Arts. UB. Grau de conservació-

20/07/2018
19/09/2018
11/10/2018
31/10/2018

15
7
90
16

restauració de béns culturals
Universitat Pompeu Fabra, 1r curs del grau en Relacions

06/11/2018

17

Laborals

7.e Xarxes socials
Facebook
Twitter

36 publicacions
48 tuits
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7.f Referències als mitjans de comunicació
Mitjà

Referències

Premsa

5

Ràdio

2

Televisió

5

Web

1

7.g Projectes de difusió propis
La XIV Mostra de documents EDUCACIÓ I MODERNITAT. Barcelona 1900-1960, comissariada la
historiadora Cèlia Cañellas, i inaugurada el 19 de juny, deixa constància de l’actuació empresa
l’Ajuntament de Barcelona per dignificar l’escola pública amb la voluntat de situar la ciutat en el
context de les capitals europees modernes des de les primers dècades del segle XX.
La mostra ha estat visita durant el 2018 per 7.700 persones i es mantindrà al vestíbul de l’AMCB
fins el 30 d’abril de 2019.
El mes d’octubre es van realitzar tres tallers pràctics amb els alumnes de 1 d’ESO de l’Institut
Viladomat, en col·laboració amb la Fundació Pi i Sunyer, que amb el títol d’Aprendre a investigar:
l’escola de la república i l’escola Franquista, amb una assistència total de 60 alumnes.

8. RECURSOS
8.a Pressupost
Aquest any l'Arxiu ha comptat amb un pressupost base per fer front a les despeses de
funcionament i gestió del servei d'un total de 223.473,76 euros de capítol 2, més 23.981,60 euros
de capítol IV.
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Despeses de funcionament
Concepte

Quantitat

Material fungible

15.190,37 €

Adquisició de material de conservació i altre material específic

5.500,00 €

Digitalització, fotografia digital, reproducció, etc.

82.038,92 €

Serveis auxiliars i tècnics de sala i préstec

38.592,15 €

Tractament arxivístic

57.988,64 €

Tasques de restauració

9.982,50 €

Activitats de difusió

17.982,50 €

Beques (capítol IV)

23.981,60 €

TOTAL

247.455,36 €

En el capítol d’ingressos l’Arxiu s’ha recaptat 32.087,70 euros, en concepte de taxes i preus públics
per reproduccions de documents sol·licitats pels usuaris externs..

Ingressos i despeses

Quantitat

Ingressos
Capítol III (Taxes i altres ingressos)

32.087,70 €

Despeses
223.473,76 €

Capítol II (Despeses corrents)

23.981,60 €

Capítol IV (Subvencions i ajuts)

8.b Infraestructures
Paràmetres

Seu AMCB

Arxiu Intermedi

Totals

Superfície total

3.092 m2

2.684,23 m2

5.776,23 m2

Superfície ocupada

2.100 m2

2.000,00 m2

Superfícies

Dipòsits convencionals
Prestatgeries compactes
Prestatgeries obertes (fixes)
Prestatgeries ocupades

20.410,28 m
12.246,48 m

-----

120 m

8.163,80 m

11.637,98 m

7.134,08 m

18.772,06 m
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Dipòsits de documents especials
Suports magnètics/fotogràfics

NO

NO

Suports de Gran Format

NO

NO

1

1

32

10

Nombre de sales

----

----

Estacions de treball

----

----

4

0

23

4

Sales de consulta
Nombre de sales de consulta
Places

42

Consulta de documents especials

Sales de treball
Nombre de sales de treball
Estacions de treball
Altres equipaments
Cambra de desinsectació

NO

Sala d’actes

NO

Sala d’exposicions

NO

Servei propi de restauració

NO

Servei propi de reprografia

SÍ

Sistemes de seguretat
Alarma contra robatori

SÍ

SÍ

Dispositiu contra incendis

SÍ

SÍ

Sales de consulta

SÍ

SÍ

Sales de treball

SÍ

SÍ

Dipòsits convencionals

SÍ

NO

Climatització

8.c Maquinari
Tipus

Nombre

Destructores de paper

2

Lectors de microfilms

2

Escàners

2

Impressores b/n i color

5

Altres

1
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8.d Recursos humans
En l’apartat de personal cal assenyalar el canvi general de política d’incorporació de llocs de treball
estructurals tècnics amb la incorporació de personal procedents de les diferents borses de treball
que l’Ajuntament de Barcelona ha creat amb aquesta finalitat. Mitjançant aquestes borses de
treball han ingressat dos tècnics superiors arxivers i un tècnic superior en art i història.
També cal mencionar la continuïtat de la contractació externa del servei d’auxiliars de la sala de
consulta i préstec (3 auxiliars), i la nova incorporació del servei de consergeria en horari de tarda
(2 conserges).
Durant l’any s’han fet efectives cinc beques d’alumnes de l'ESAGED destinats a descripció de
documentació pendent, amb un balanç molt positiu.
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Plantilla a 31 de desembre de 2018
Categoria
Tècnics superiors

Nombre
7

Tècnics mitjos

3

Administratius i auxiliars

9

Nom i cognom
Montserrat Beltran
Eugènia Lalanza
Núria Postico
Josep Obis
Cristina Gallardo
Xavier Garcia
Adela Martínez
Montse Esteve
Mercè Galvez
Sergio Sanvicente
Rosa Saez de Arana
Ramon Vidal
Eva Fonseca
Cristina Guïbas
Mónica Morales
Ester Lozano
Ricardo Raposo
David Vilella
Maurici González

Totals

19

Personal extern
Procedència

Nombre

Becaris

5

Plans d’ocupació

2

Serveis externalitzats

**5

** Corresponents a 2 serveis externalitzats (auxiliars d’arxiu de sala i préstec i consergeria).
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Formació
Durant aquest any, el personal de la plantilla de l'Arxiu Municipal Contemporani ha participat en
les activitats i cursos de formació externa i interna següents:
Formació externa i interna
rebuda
Jornades

Data

externes
10è. Laboratori Municipal
d’Arxius: la revolució de les
dades
Ciencia y tradición .Desarrollo
de tecnologías para preservar
el arte.

Organitzador

11-12-2018

AAC

15-11-2018

Instituto de Patrimonio
Cultural de España.

Cursos interns

Data

Edició

Hores
lectives

Presa de decisions i generació d’alternatives

29-06-2018

1

15

al 23-072018
Drets d’accés a la informació pública

07-03-2018

1

4,50

Curs actualització en planificació i gestió de

20 i 27/09/

1

10

1

10

1

5

1

15

30-05-2018

1

3

16-10-2018

1

6

05-11-2018

1

2

projectes

2018

Curs drets d’autor i arxius

20 i
22/02/201
8

4ª Taula Coordinació Arxius : la innivació a l’Arxiu
Municipal de Barcelona.

09/05/201
8

Tècniques de treball en equip

17-24 i
31/10/201
8

Manipulació manual de càrregues
Taller

de

suport

bàsic

i

reanimació

cardiopulmonar
Plans d’Emergència

al 26-112018
Introducció a IRIS

22-02-2018

1

5

Escoltar i argumentar com a base de la relació

28-09-2018

1

10

interpersonal

al 05-10-

31

Memòria Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 2018

2018

Formació impartida
Cursos-jornades

Data

10è Laboratori Arxius Municipals.
11/12/2018
Un nou repte per a la gestió dels documents:
la gestió de la memòria ciutadana.
(Adela Martínez i Núria Postico).
4ª Taula Coordinació Arxius.
L’agenda electrònica i L’AMCB::
Una gestió innovadora de les sol·licituds
de consulta externa
(Eva Fonseca i Sandra Valentín)

9/5/2018

4ª Taula Coordinació Arxius.
Un nou repte per a la gestió dels documents: 9/5/2018
la gestió de la memòria ciutadana
(Adela Martínez i Núria Postico).

Organitzador
AAC-GD

DSMA

DSMA
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