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0.

DADES GENERALS

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA (AMCB)
Adreça: Carrer del Bisbe Caçador, 4
08002 Barcelona
Telèfon: 932 562 747
Adreça electrònica: arxiucontemporani@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
Horaris:
- Sala de consulta: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores amb cita prèvia, mitjançant
l’agenda electrònica
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca/canal/consulta-ambcita-previa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/6341/init/ca/default.html
- Recollida de reproduccions: de dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 hores, i divendres, de 9.00 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 a 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 de la Ciutat de Granada, 106-108
08018 Barcelona
Telèfon: 934 132 966
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, com a centre responsable de l’ingrés, la custòdia,
el tractament i la difusió de la documentació de l’Administració municipal i institucional, des del
primer terç del segle XIX fins a l’actualitat, en l’exercici de les seves funcions, presenta el balanç
de l’any 2020.
El 2020 ha estat un any marcat per la crisi sanitària del coronavirus, que ens ha obligat a adaptar
la nostra manera de treballar i a ajustar la prestació dels serveis que oferim.
Durant els mesos de teletreball obligat vam haver de reconsiderar les tasques possibles que havia
de dur a terme tot l’equip. El confinament domiciliari que es va produir entre els mesos de març i
maig ens va portar a treballar en diverses tasques relacionades amb el tractament dels
documents i més concretament amb els instruments de descripció documental i la descripció al
programari d’arxius, eines que faciliten l’accés als documents a la ciutadania i investigadors
interessats.
Les tasques principals van ser les següents:
-

Identificació, descripció i annexió d’imatges a 276 expedients d’obra major.
Modificació al topogràfic de localització, i al gestor d’arxius, així com eliminació de
duplicats de 3.340 registres de gestió urbanística.
Revisió i migració de formats de 1.817 registres de l’inventari de la secció K100.
Descripció al programari d’arxius de 16 expedients d’edificis escolars.
Revisió i actualització de diferents plantilles.
Actualització de dades en la base de dades d’obra particular.

D’altra banda, es va treballar per actualitzar la mostra Barcelona es revolta. Setmana Tràgica
1909 i es va crear l’exposició virtual Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents (19791983).
El nostre objectiu, després de l’etapa de teletreball marcada per l’aturada per confinament,
continua sent prestar serveis als ciutadans i estudiosos, i a l’Administració municipal, amb totes
les mesures sanitàries per a les persones, i seguint el protocol de manipulació de documents
davant de la covid-19.
Es va elaborar un Pla de restabliment de serveis de l’Arxiu Municipal de Barcelona que exposava
la regulació de les mesures addicionals de prevenció, protecció i organitzatives per al
restabliment dels serveis amb normalitat, en funció dels estadis de la pandèmia i de la intensitat
de les mesures adoptades per les administracions competents.
L’equip ha treballat i treballa, com ha fet sempre, per aconseguir l’excel·lència en prestar tots els
serveis que s’ofereixen.
Cal destacar que la situació sanitària ens ha empès a incrementar les digitalitzacions dels fons per
tots els mitjans disponibles per fer-los arribar telemàticament o posar-los a disposició dels usuaris
a través del Catàleg en línia.
S’han atès les peticions de consulta, preferentment de manera telemàtica, per tal de reduir al
màxim la presencialitat a la sala de consulta de l’Arxiu. D’altra banda, s’ha continuat atenent els
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usuaris interns de l’organització, amb les dificultats que comportava que molts d’ells, com a
mesura preventiva, estaven teletreballant.
El nombre de documents consultats a les sales de consulta de les dues seus que té l’Arxiu ha estat
de 21.448 unitats. S’han reproduït 37.354 documents, a través dels diversos mitjans disponibles.
Els ingressos de documentació que s’han produït durant el 2020 són 320,93 ml, tenint en compte
que seguint el Pla de restabliment de serveis, de març a setembre, per raons sanitàries, no es van
acceptar ingressos; la qual cosa ha suposat un increment de fons similar a d’altres anys.
Pel que fa al tractament de fons cal destacar el tractament dels documents gràfics i cartogràfics
de l’Exposició de 1929 —la urbanització de la plaça Espanya i la muntanya de Montjuïc—, que
formen part del Fons de l’Ajuntament de Barcelona, en total 990 plànols.
En relació amb la conservació i la restauració dels fons, cal destacar la continuïtat de la tasca de
restauració de plànols de gran format, d’una banda, i, de l’altra, l’inici de la reenquadernació dels
llibres de padró, una documentació molt malmesa perquè es manipula constantment per
consultar-la.
Enguany no s’han pogut portar a terme les activitats presencials que cada any se celebren amb
motiu del Dia Internacional dels Arxius, inclosa la Mostra de Documents. Com a activitat de
difusió s’ha fet un vídeo de divulgació general sobre la conservació preventiva que s’ha publicat al
web.
La riquesa dels fons custodiats fa que cada any s’iniciïn treballs de recerca i investigació. Enguany
han estat 29, dels quals destaquem els estudis sobre els temes següents: el funicular de Montjuïc,
antic tram de Miramar al Castell; la història de la prostitució, les cartilles de control sanitari;
l’antic asil de Sant Joan de Déu; les dones que treballaven al servei domèstic a la ciutat de
Barcelona durant el segle XIX; l’acció internacional de Barcelona al Mediterrani, especialment els
anys de mandat de Pasqual Maragall; l’antiga companyia Gran Metropolitano de Barcelona; els
mercats centrals del Born i Mercabarna; planejament i gestió urbanística dels barris de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, entre d’altres.
Tant les persones que treballen als serveis d’atenció als usuaris, com les que treballen en tasques
de tractament dels fons i dels documents, han esmerçat un gran esforç, ateses les circumstàncies
sanitàries, per mantenir l’esperit de millora contínua. Des d’aquí mostrem l’agraïment a tot
l’equip de l’Arxiu Municipal Contemporani.
Enguany ha finalitzat la seva etapa laboral el treballador Ramon Vidal, a qui agraïm els seus
serveis, i s’ha incorporat a l’equip la Clara Arias.
Núria Postico i Soler
Directora de l’Arxiu Municipal Contemporani

5

2.

Memòria Arxiu Municipal Contemporani 2020
CONVENIS I COL·LABORACIONS

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, gener-desembre 2020 (3 convenis).
Col·laboració amb Barcelona Activa i SOC programa Treball i Formació, projecte PTF2019-010.
Tractament de documents gràfics i cartogràfics Exposició 29, fons de l’Ajuntament de Barcelona.
Col·laboració en el projecte de recuperació de dades sobre persones desaparegudes i represàlies
durant i després de la Guerra Civil. Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat
de Catalunya.
Col·laboració amb Registre Civil de Barcelona, per contribuir a les recerques de les persones no
localitzades per aquesta institució.

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 del sistema de l’arxiu electrònic, i en la
validació de la migració dels fons documentals al nou repositori.
Així mateix, la Direcció ha participat en la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés, i en les
reunions del Comitè de Direcció de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

4.

GESTIÓ DELS FONS

L’any 2020 l’AMCB ha gestionat un total de 12 transferències documentals ordinàries
procedents de les diferents dependències municipals. Hi ha una disminució del nombre de
transferències respecte de les 23 de l’any anterior, però cal tenir en compte que el protocol
d’actuació durant la pandèmia va obligar a aturar les transferències durant 6 mesos. Tanmateix,
cal destacar un increment en el volum total de metres transferits: 320,93 metres lineals en
relació amb els 250,50 del 2019.
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a. Ingressos

Codi i nom de les sèries documentals

Dates extremes

Fons municipal

Volum
ml

A105 Tràmits padronals
C102 Contenciós administratiu
D103 Creació d’organisme
D105 Organització administrativa
G148 Gestió de la informació
H146 Recaptació d’arbitris i impostos
M119 Serveis al ciutadà
S101 Suport a la reforma de l’atenció primària
S104 Plans i programes sanitaris
S107 Vacunacions
S119 Epidemiologia
Fòrum de les Cultures / Turisme

2015-2019
1995-2006
1985-2004
1996-2001
1983-2014
1920-1989
2014-2014
1985-2010
1985-1989
1980-1997
1991-2016
1992-2004

Fons bibliogràfic

Any

Volum

Llibres

2020

3 u.

243
41,54
0,11
0,22
0,11
30,80
3,39
0,33
0,11
0,11
0,55
0,60

-

b. Dades globals del fons
Dates extremes dels documents

ANY

Any del document més antic

1820

Any del document més recent

2019

Volum dels documents
Fons documentals
Textual

20.731,21ml

Cartogràfic

51868 u.

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfic

5.

1.210 vol.
3 núm. capçaleres
/588 vol.

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 què s’ha dotat l’Ajuntament de Barcelona, per controlar de
manera sistemàtica i eficient els documents des de la seva creació i durant tot el seu cicle de
vida.
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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.
Es destaca com a actuacions globals del fons aquelles que són transversals o que incideixen de
manera significativa en un fons, una part d’un fons o una col·lecció que impliqui diferents
actuacions.

5.1. Actuacions globals del fons
Projectes

Dades

Volum

extremes
Tractament dels documents gràfics i cartogràfics
de l’Exposició Internacional de Barcelona de
l’any 1929 del Fons Ajuntament de Barcelona.
Tractament de la documentació de Serveis
Tècnics
Tractament dels plànols d’ordenació de la Ciutat.
Oficina del Pla de la Ciutat.
Tractament de la documentació dels X Jocs
Mundials de Policies i Bombers.

1906-1930

990 u.

1890-1956

15 u.

1927-1972

480 u.

2002-2003

65ui

5.2. 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 més consultades o l’estat de conservació de les quals no permet
que siguin consultades.
El conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona, l’AMCB i la Fundació Universitat AutònomaESAGED per 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.
Documentació textual
Codi i nom de la sèrie
Q136 Obres públiques
Foment/Interior
Q122 Llicències
d’Activitats
Q148 Edificis i locals,
construccions escolars

Nom de fons
Ajuntament
de Barcelona
Ajuntament
de Barcelona
Ajuntament
de Barcelona

Tipus

Dates

Volum

de fons

extremes

Municipal

1875-1925

Municipal

1952

97 u.

Municipal

1968-1974

17 u.

3.515 u.
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Documentació cartogràfica
Codi i nom de la sèrie
Q182 Ordenació de
Montjuïc i la plaça
d’Espanya

Nom de fons
Ajuntament
de Barcelona

Tipus

Dates

de fons

extremes

Municipal

1906-1930

Volum
114

5.3. Preservació, conservació, restauració i substitució de suports
Per atendre les demandes de consulta, cal que la documentació estigui en bon estat. La
importància de la conservació preventiva i la restauració és inqüestionable, atès que cal
preservar el patrimoni documental i garantir-ne la consulta tant a les generacions coetànies com
a les futures.
A continuació, les accions més destacables en matèria de preservació i conservació de
documents dels fons:
Conservació preventiva i condicionament de fons: A causa de la pandèmia de covid-19,
s'han desenvolupat protocols de prevenció a partir dels estudis internacionals fets sobre la
pervivència del virus en les superfícies dels documents d’arxiu amb l’objectiu d’evitar el
risc de contagi per manipulació. Els tallers previstos per al Dia Internacional dels Arxius no
es van poder fer davant del risc que comporten actualment les activitats grupals en
interior, però es va fer un vídeo de divulgació general sobre la conservació preventiva a
l’Arxiu Municipal Contemporani. D’altra banda, s’han substituït 473 caixes de cartró
corrugat per les normalitzades pel Sistema Municipal d’Arxius. Per evitar la manipulació de
la documentació s’ha començat un programa d’elaboració de facsímils i s’han fet els
facsímils de 4 plànols notables (la Casa Amatller, de Puig i Cadafalch; la Casa Batlló, de
Gaudí, la perspectiva de Montjuïc de Puig i Cadafalch i la casa del carrer de Provença de
Sert).

Control ambiental i estudis de conservació: com a continuació de l’auditoria de l’any 2019
sobre l’estat de la conservació preventiva dels centres d’arxiu de districte i d’àrees, s’han
començat accions per tal de conèixer l’estat de la documentació d’aquests centres que es
desenvoluparan durant el 2021 i el 2022. S’ha treballat conjuntament amb el Departament
de Manteniment per millorar les condicions mediambientals dels centres d’arxiu, les
condicions d’estanquitat i d’higiene dels dipòsits a fi de dificultar que hi entrin i prosperin
plagues biològiques. S’ha fet el seguiment de les condicions mediambientals dels dipòsits
de la seu de l’Arxiu Municipal Contemporani i de l’Arxiu Intermedi. En relació amb el
seguiment esmentat, subratllem el control diari de l’Arxiu Contemporani (setmanal durant
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el període del confinament total al principi de la pandèmia), la descàrrega de dades
trimestrals dels aparells data logger, tant de la seu de l’Arxiu Contemporani com de l’Arxiu
Intermedi per a la creació de gràfiques dels valors obtinguts, així com la valoració
d’aquestes dades. Per acabar, subratllem el seguiment dels equips de neteja extraordinària
i el seguiment dels documents en préstec de comodat.
Tractament de patologia: Arran d’una fuita d’aigua a l’Arxiu Municipal del Districte d’Horta
Guinardó, es va fer la revisió de tota la documentació del dipòsit afectada, es van establir
les pautes d'intervenció i encara s’està fent el seguiment de la intervenció de recuperació
de la documentació.
Pel que fa a l’Arxiu Intermedi, es va informar de les degradacions incurables i imparables
d’uns plànols de suport plàstic per a la seva digitalització d’emergència. També s’han fet
desinfeccions puntuals d’expedients, llibres i plànols amb patologies derivades d’antics
atacs microbiòtics.
Restauració i enquadernació: s’han fet intervencions dirigides cap a la documentació
malmesa i l’enquadernació i reparació d’unitats documentals compostes. S’han fet
intervencions sobre expedients, llibres i plànols que havien patit alteracions derivades de
manipulacions incorrectes. S’ha fet el seguiment de la restauració de 22 plànols de gran
format i la reenquadernació de 50 llibres del Padró de l’any 1940, amb molt bons resultats
en ambdós casos.

Dades globals de preservació, conservació i restauració del fons
Conservació preventiva i condicionament del fons

Volum

DGC11 Exposició 1929

9 u.

A103 Territori municipal

11 u.

A183 Comissió de Governació

1 u.

C102 Contenciós administratiu

60 u.

F132 Personal

1 u.

H105 Elaboració del pressupost

1 u.

Q118 Gestió urbanística

1 u.

Q126 Llicències urbanístiques

1 u.

Q132 Antecedents permisos d’obres

4 u.

Q134 Obres públiques

1 u.

Q150 Parcs i Jardins

18 u.

Sèries diverses (revisions i canvis d’unitat d’instal·lació)

654 u.
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Restauració
A103 Territori municipal

5 u.

A168 Natalitat

1 u.

AMCB2-003 Exposició 1888

4 u.

J116 Utilització de béns

1 u.

Q118 Gestió urbanística

1 u.

Q126 Llicències urbanístiques

20 u.

Q127 Obres majors

1 u.

Q132 Antecedents permisos d’obres

9 u.

Q148 Plànols edificis i locals

4 u.

Q162 Planimetria

15 u.

Q170 Publicitat

1 u.

Enquadernació
A135 Llibres de Padró

50 u.

A168 Natalitat

5 u.

Q148 IMMB

2 u.

R116U16E10 Adquisició llocs de venda

3 u.

A171U16 Mortalitat

2 u.

5.4. Projectes de digitalització
Per tal de posar a disposició dels ciutadans un nombre més elevat 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 reproduccions a demanda
dels usuaris.
En aquest apartat esmentem tan sols els projectes de digitalització planificats. Cal remarcar,
també, que a causa del confinament per covid-19 els contractes de digitalitzacions
programades corresponents al pressupost del 2020 no s’han pogut licitar ni executar.
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Dades globals dels projectes de digitalització
Documentació

Tipologia

Dates

Imatges

extremes

de
preservació

Plànols de la ciutat

Cartogràfic

1927-1972

480

Llibres d’actes del Consell Plenari

Textual

1947-1960

78.950

Digitalització a demanda dels usuaris externs

Textual/

Diverses dates

30.561

cartogràfica

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).

6.1. Consulta i atenció a l’usuari intern
L’any 2020 ha obligat el personal de la secció a fer un esforç per adaptar-se a les dificultats
produïdes per la pandèmia. Les condicions de seguretat han obligat a reduir la presència dels
tècnics per mantenir la distància de seguretat. També el servei de reproduccions ha abandonat
per complet les reproduccions en paper. En tornar del confinament hem reproduït digitalment
tots els documents que s’han lliurat per correu electrònic als tècnics de l’Ajuntament. També
cal destacar la continuació de les tasques de preparació de l’externalització de les
reproduccions (en estudi per l’empresa Logisdoc).
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Usuaris interns

2020

Usuaris presencials

114

Usuaris remots

3.126

Préstecs interns
Expedients prestats

137

Expedients retornats

226

L’any 2020 destaca per l’increment de les reproduccions digitals que han substituït a partir del
maig les fetes en paper (el mes d’abril, el servei va romandre tancat pel confinament).
Reproduccions usuaris interns
Suport paper: 3.702
Suport digital: 6.793
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8000
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6000
4000
2000
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2020

6.2. Consulta i atenció a l’usuari extern
El 2020 ha estat un any d’implantació de mesures sanitàries especials arran de la covid-19, la
qual cosa ha comportat una modificació substancial del procediment de treball del servei
d’atenció als usuaris externs.
Les consultes presencials s’han limitat, així com també les unitats documentals per consultar i
els temps d’estada a la sala de consulta. En canvi, s’ha incrementat l’atenció telemàtica als
ciutadans amb un augment molt destacable de la reproducció de documents, lliurats a través
de WeTransfer als usuaris.
L’agenda electrònica per demanar cita prèvia ha quedat inactivada i el canal establert per
formular les consultes adreçades a l’Arxiu ha estat el d’Atenció en línia de l’Ajuntament de
Barcelona
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La situació inesperada i la manca d’inversió en modernització i tecnificació dels processos de
treballs i de les infraestructures dels serveis de l’arxiu que tenen com a funció bàsica l’atenció
al públic han posat sobre la taula, una vegada més, la iniciativa, la voluntat de servei i la gran
professionalitat de tot l’equip del Servei de Consulta Externa i Atenció al Ciutadà, que ha hagut
de vèncer un hàndicap ben difícil per assolir l’alt nivell de qualitat i excel·lència dels serveis
prestats.

DADES GLOBALS D’USUARIS EXTERNS
Centre

Usuaris

Documents

Usuaris

presencials

consultats

remots

. Gener-març

2.172

8.737

623

. Maig-desembre

516

11.215

4.667

Total

2.688

19.952

5.290

. Gener-març

136

833

269

. Maig-desembre

99

663

531

Total

235

1.496

800

TOTAL

2.923

21.448

6.090

Seu central

Arxiu Intermedi

Usuaris 2018

Usuaris 2019

Usuaris 2020

Consultes 2018

Consultes 2019

Consultes 2020
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Comparativa usuaris i consultes externes presencials 2019-2020
2019

2020

Usuaris presencials

8.295

2.923

Documents consultats

41.984

21.448

Usuaris remots

16.550

8.603

1600
1400
1200
1000
800

Usuaris presencials 2020

600

Usuaris remots 2020

400
200
0

COMPARATIVA SÈRIES DOCUMENTALS CONSULTADES 2019-2020
Nom i codi de sèrie

2019

2020

A134 Acords municipals

129

18

A167 Població

12.497

5.394

A182 Hisenda

94

47

A183 Governació

241

109

F100 Personal

45

50

J100 Patrimoni municipal

117

34

K100 Educació

79

40

L100 Cultura

131

68

M111 Defensa Passiva

68

24

P100 Transports i circulació

147

57
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Q100 Obres públiques / Urbanisme

1.895

455

Q122 Activitats/Comerços

2.433

1.325

Q127 Obres particulars

22.572

13.314

Q162 Col·lecció de plànols

114

57

Expo 1888-1929

205

52

Holsa

39

11

Altres

1.178

393

Reproducció de documents usuaris externs
La gestió de la reproducció de documents també s’ha vist afectada per les mesures establertes
arran de la covid-19. En prioritzar la consulta telemàtica vers la consulta presencial, s’han
hagut d’habilitar altres aparells de maquinària per digitalitzar plànols i escanejar documents en
el mateix Arxiu, per lliurar-los als usuaris externs mitjançant we transfer. Així s’ha pogut donar
resposta a totes les peticions de consulta, reduint la mobilitat de la ciutadania i, d’aquesta
manera, la possibilitat de contagi.
El total de reproduccions efectuades durant el 2020 pel servei de consulta externa ha estat de
33.422 unitats entre plànols i documents, la qual cosa suposa un augment del 120% respecte
de l’any 2019.
Suport

Unitats

Fotocòpies

2.158

Reproducció plànols paper xerox

703

Digitalitzacions (pdf)

4.133

Fotografies (jpg-tiff)

425

Digitalització plànols plotter

9.790

Documents escanejats

16.213

TOTAL

33.422

6.3. Dades globals de comunicació de
fons usuaris interns i externs
intern

extern

Documents prestats

137

---

Documents retornats

226

---

Consultes remotes

6.094

15.904
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Usuaris presencials

114

2.923

Documents consultats

2.796

21.448

Documents prestats en comodat

---

8

Usuaris remots

3.126

8.603

6.4. Dades globals reproducció
documents usuaris interns i externs

de

Tipus

Internes

Reproducció en paper (inclou fotocòpies, 3.702

Externes

Totals

2.861

6.563

30.561

37.354

33.422

43.917

plànols en xerox)
Reproducció digital (inclou fotografies, 6.793
digitalització i escanejat de plànols i
documents)
TOTAL

10.495

7.

EXPLOTACIÓ DEL FONS I DIFUSIÓ

7.1. Treballs d’investigació i recerca
1- Política exterior de l’Ajuntament de Barcelona. Relació entre ciutats de la Mediterrània
occidental.
2- La Barcelona de Porcioles: promoció exterior de la ciutat, agermanaments i turisme.
3- Estudi sobre els canvis produïts a la Casa Vicens de Gaudí.
4- Piscines de Barcelona: 1920-1980.
5- Recerca sobre l’escultor Joan Borrell i Nicolau.
6- Colònies escolars permanents de Berga.
7- Participació italiana en l’Exposició Internacional de Barcelona 1929.
8- Espectacles d’oci popular, efímers i ambulants a Barcelona del segle XVIII a principis
del XX.
9- Recerca sobre la professora del grup escolar Lina Òdena del CENU Natividad Yarza.
10- Urbanisme barceloní del segle XX.
11- Evolució de Nou Barris: 1950-2020.
12- Farinera La Asunción, al carrer de Roc Boronat, 39.
13- La participació d’Hongria en l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.
14- Urbanització del carrer de Rubens.
15- Urbanització dels terrenys de les antigues masies de Can Baró, Can Figuerola, Can
Peguera, Can Xirot i el Mas Casanovas.
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16- Edificis desapareguts de Nou Barris: Torre Charlot, la casa dels Ratpenats, el Mirador
Apol·lo, el Cortijo Andaluz, les cases dels Carters.

17- Funicular de Montjuïc, antic tram de Miramar al Castell.
18- Recerca sobre l’antic Hospital de Sant Joan de Déu a l’av. Diagonal.
19- Foneria artística Masriera y Campins al carrer Provença 460.
20- Doctorat sobre el treball domèstic de les dones a la Barcelona del segle XIX.
21- Control sanitari de la prostitució al segle XIX.
22- Recerca sobre l’acció internacional de Barcelona a la Mediterrània durant el mandat de
l’alcalde Pasqual Maragall.
23- Junta Local de Reformes Socials a Barcelona, creada per controlar les condicions de
treball de les dones i els nens.
24- Estudi sobre la figura i obra de l’arquitecte Francesc Ferriol.
25- Anàlisi del context a l’entorn de la plaça de Calvó.
26- Treball de final de màster sobre les illes del barri de Sants formada pels carrers de
Melcior de Palau, Torrent de Perales, Tenor Massini, Rosés, Papin i Miquel Àngel.
27- Estudi sobre la pandèmia del tifus exantemàtic durant els primers anys de postguerra.
28- Galeria dels Catalans Il·lustres a Barcelona.
29- Projecte de màster sobre Floquet de Neu, el zoo de Barcelona i la colònia de Guinea
Equatorial.
30- Estudi sobre edificis del Baix Guinardó del ptge. Boné, ptge. Sant Pere i carrer Mas
Casanovas.
31- Recerca sobre l’articulació social, urbana i domèstica al districte de Nou Barris (19501975): habitatge i espai urbà.
32- Transformació urbanística de la ciutat Barcelona als anys setanta i vuitanta.
33- Il·lustradors modernistes catalans del tombant dels segles XIX i XX.
34- Els catalans deportats als camps nazis.
35- Biografia d’Emeterio Payà Rumbeu (Alcoi, 1891 - Mauthausen, 1941)
7.2. Exposicions virtuals, publicacions, mitjans de comunicació
Títol
Mostra V. Barcelona es revolta. Setmana Tràgica 1909.
Mostra XV. Fer de la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents (19791983).
Referències als mitjans de comunicació
Mitjà

Referències

Premsa

---

Ràdio

---
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4

Les eleccions del canvi. Documental “La xarxa de televisions locals de
Catalunya”. 12/04/2020

-

Grands reportages: Héritiers inconnus. 22/10/2020

-

Misteris sota terra. Sèrie històrica. RTVE Catalunya. 03/11/2020

-

La història intermitent del Parlament. Documental. TV3. 10/11/2020

Web:
-

1
Històries de Patrimoni. http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories-patrimoni

Blog:
-

1
Entrada sobre el pintor Francesc Pausas. http://blog.museunacional.cat

Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i publicacions

Dates

Volum

Préstec per comodat
Museu Etnològic i de les Cultures del Món

15/12/2020 a 2 u.
15/06/2021

El Born Centre de Cultura i Memòria

08/04/2021 a 1 u.
24/10/2021

Museu Nacional d’Art de Catalunya

30/09/2021 a 5 u.
30/01/2022

Reproduccions per exposicions
Exposició: “Panorama 21. Apunts per un incendi dels ulls” 22/10/2021 a 2 u.
MACBA

27/02/2022

Exposició: “Viure a Montjuïc. Memòries d’un barraquisme 30/1/2020
oblidat” Castell de Montjuïc

29/11/2020

Exposició: “La grip de 1918: la mort porpra”. Biblioteca de Exposició
Filosofia, Geografia i Història de la UB.

a 5 u.
1 u.

virtual

Reproduccions per mitjans audiovisuals i premsa
Documental: Història Intermitent del Parlament. TV3

2020

4 u.

Sèrie històrica. Perduts en el temps: Misteris sota terra. RTVE 2020

1 u.

Catalunya
Filmació del treball dels genealogistes de successions a 2020

1 u.

França per al programa Grands reportages: Héritiers
inconnus. Canal francès TF1
Filmació pel documental sobre la Font de l’Aurora, El 2020

6 u.

despertar de l’Aurora. Taller de cinema
Publicació al web i xarxes socials de la Diputació de 2020

1 u.

19

Memòria Arxiu Municipal Contemporani 2020

Barcelona, edificis de la Diputació

Publicació al web Bombers en Guerra

2020

240 u.

Publicació al web i xarxes socials de Patrimoni Cultural de la 2020

1 u.

Generalitat de Catalunya
Publicació al web de Lalaberinta.org

2020

1 u.

Publicació al blog del Museu Nacional de Catalunya

2020

1 u.

Diversos autors. Atles MUHBA d’història de Barcelona. 2020

1 u.

Reproduccions per a publicacions
Serveis Editorials Ajuntament de Barcelona i Museu
d’Història de Barcelona
Artigues, Jaume; Mas, Francesc. Els models de casa fàbrica 2020

41 u.

als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de
Ciutat Vella de Barcelona. 1738-1807 / 1808-1856. Serveis
Editorials Ajuntament de Barcelona
Sustersic, Paolo. Arquitectura brutalista. Serveis Editorials 2020

69 u.

Ajuntament de Barcelona
Alsina, Matilde, i Arnàs, Genís. La Boqueria 1840-2020. 2020

4 u.

Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona - IMM
Paricio Casademunt, Antoni. L’Eixample de Barcelona 2020
(micro)urbanisme,

(micro)arquitectura,

construcció

117 u.

i

intervenció 1850-1950. Edicions Els 2 Pins
Grandas, Carme. “La complexitat en la presa de decisions 2020

1 u.

davant les restauracions o recuperacions de les obres dels
Vallmitjana als espais públics de Barcelona” (article).
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
García Felguera, María de los Santos. Cabañas de cristal: 2020

9 u.

galerías de retrato y estudios de fotografia en España.
Cabildo Insular de La Palma
Sambola, Rosa. Representació de la dimensió ambiental de 2020

50 u.

l’estètica escolar a les escoles de bosc de Barcelona (19141939). Una anàlisi del fons fotogràfic. Tesi doctoral
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Enguany, les visites a l’Arxiu han quedat suspeses arran de la covid-19 des de mitjans dels mes
de març. No obstant això, s’han rebut 6 peticions de les quals se n’han realitzat 5, a què han
assistit 64 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.

Visites a la carta
Institució

Data

Assistents

UNIVERSITAT DE BARCELONA, quart curs de Grau 08/01/2020

25

en història de l’art
Escola Superior de Conservació i Restauració de 06/02/2020

6

Béns Culturals de Catalunya
QUALITAT I DESENVOLUPAMENT CONSULTORS, SL, 13/02/2020
Formació

professional:

certificació

16

de

professionalitat administrativa
EUROAULA, escola Universitària: certificació de 14/02/2020

16

professionalitat en gestió integrada de recursos
humans
INSTITUT

MUNICIPAL D’HISENDA,

becaris

de 03/09/2020

6

l’ESAGED
Visites comentades a l’exposició
Nombre
No s’han dut a terme visites comentades a ----

Assistents
----

l’exposició; s’han posposat per al 2021.

7.4.Web i xarxes socials
Web

45.619 visites

Twitter

15 tuits

Facebook

21 posts
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8.

RECURSOS HUMANS, ECONÒMICS I INFRAESTRUCTURES

8.1. Recursos humans
Plantilla de l’AMCB

Nombre

Direcció

1

Tècnics/tècniques (TS base + TM)

10

Administratius/ives i auxiliars

9

TOTAL

20

Contractes temporals

Nombre

Plans d’ocupació

1

(documentalistes digitalització)
Becaris/àries
(alumnes

3

de

l’Escola

Superior

d’Arxivística i Gestió Documental,
ESAGED)
Contractació externa d’auxiliars de

3

sala de consulta i préstec intern
Servei

de

consergeria(ampliació

2

tarda)
Moviment de personal
Baixes de personal

Nombre

Administratiu (jubilació)

1

Altes de personal

Nombre

Auxiliar administratiu

1

(consulta interna)

8.2. Activitats formatives
Formació externa i interna rebuda i impartida
Jornades externes
XI Laboratori d’Arxius
Municipals. De la
digitalització al servei digital.

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona.
Associació d’Arxivers i
Gestors de Documents de
Catalunya

Format
virtual

19 i 20 de
novembre.
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XVI reunió tècnica
Conservació-restauració
Mètodes i noves tecnologies:
Documentar en la
conservació-restauració.

CRAC.
Format
Conservadors-Restauradors virtual
Associats de Catalunya.

Formació interna

3,5,10 i 12
de novembre.

Hores lectives

Covid-19. Mesures de prevenció i protecció a la feina

2

29-09-2020
El rol i les eines per treballar en equip

48

Del 13-10-2020 al 10-11-2020

8.3. Pressupost
Aquest any l’Arxiu ha disposat d’un pressupost base per fer front a les despeses de
funcionament i gestió del servei d'un total de 231.518,83 euros de capítol II (despeses
corrents), més 24.844,94 euros de capítol IV (beques). D’altra banda, el pressupost per a
contractació de serveis ha estat de 145.225,08 euros.
Pressupost
Ingressos
Capítol III (Taxes i altres ingressos)
Capítol IV (Subvencions i ajuts)

7.254,97 €

Despeses
Capítol I (Despeses personal)[1]
Capítol II (Despeses corrents)
Capítol IV (Transferències corrents)
Capítol VI (Inversions)
Tipologia de contracte serveis

231.518,83 €
24.844,94 €

145.225,08 €

Import (IVA inclòs)

Cal destacar que tant els contractes de serveis com els convenis de pràctiques remunerades
van estar suspesos.
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8.4.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 m2

4.100,00 m2

Superfícies

Dipòsits convencionals

20.410,28 ml

Prestatgeries compactes

12.246,48 ml

-----

Prestatgeries obertes (fixes)

120 ml

8.163,80 ml

Suports magnètics/fotogràfics

NO

NO

Suports de gran format

NO

NO

Nombre de sales de consulta

1

1

Places

32

10

Nombre de sales

----

----

Estacions de treball

----

----

Nombre de sales de treball

4

0

Estacions de treball

23

4

Dipòsits de documents especials

Sales de consulta
42

Consulta de documents especials

Sales 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
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8.5.Maquinari

Unitats

Destructors de paper

2

Lectors de microfilms

4

Escàners

2

Impressores b/n i color

6

Plòters

2
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