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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-amb-
cita-previa 
 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/6341/init/ca/default.html 
 
- Recollida de reproduccions: de dilluns a dijous, de 9.00 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 

 

 
 

mailto:arxiucontemporani@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
mailto:http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiucontemporani/ca/canal/consulta-amb-cita-previa
mailto: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
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1. PRESENTACIÓ  

 
 
L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB), com a centre responsable de l’ingrés, 
custòdia, tractament i 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 2021. 
 
El 2021, segon any de la crisi sanitària pel coronavirus, el nostre objectiu ha estat seguir prestant 
els serveis als ciutadans i estudiosos, i a l’administració municipal, amb la major qualitat possible, 
seguint totes les mesures sanitàries per a les persones, i atenent a les directrius del PROCICAT pel 
que fa a l’aforament de la sala de consulta.  
 
S’han consultat 29.380 documents, recuperant, quan la pandèmia ho ha permès, la consulta 
presencial a la sala. Alhora s’ha seguit digitalitzant el fons, tant  per a fer arribar els documents  
telemàticament  als usuaris, com per a posar-los a disposició dels usuaris a través del catàleg en  
línia. Els documents reproduïts han estat 52.672. 
 
Pel que fa a col·laboracions tècniques de consulta, hem de destacar com a més rellevant pel 
nombre de cerques: la realitzada amb una part del Grup de Suport Operatiu del Cos de Mossos 
d’Esquadra per a la planificació de les seves intervencions: 24 finques; la consulta per part de 
l’empresa EUROGEOTÈCNICA, contractada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per 
la redacció del projecte constructiu de la prolongació de la línia Llobregat dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, de plaça Espanya a Gràcia: 230 finques; i la consulta per part de l’empresa INDUS, 
també contractada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,  per la construcció de la L9 
del metro del tram entre Lesseps i Mandri: 15 finques. 
 
En relació als ingressos ordinaris de documentació que s’han produït enguany, destacar que han 
ingressat 351,29 metres lineals de documentació textual i 565 plànols. Pel que fa als ingressos 
extraordinaris, cal destacar les 1.193 cintes d’àudio de l’alcalde Maragall, procedents de la 
Fundació Catalunya Europa .  
 
D’altra banda, han rebut tractament arxivístic i de conservació 3.659 expedients.  
 
Cal destacar que a finals de 2021 es va iniciar la formació a per a poder iniciar la prova pilot  en  el 
nou gestor documental de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que ha de permetre integrar la gestió 
dels documents des de la seva gènesi, tant en suport electrònic com en paper, i fins que passen a 
ser  documents d’arxiu o destruïts segons dictamen de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés. 
 
La riquesa dels fons custodiats fa que cada any s’iniciïn treballs de recerca i investigació. Enguany 
destaquem la col·laboració en les recerques del llibre La revolució de l’habitatge a les perifèries 
obreres i populars. Nou Barris 1939-1980, de Maribel Rosselló, Manel Guàrdia, José Luís Oyón, 
David Hernández Falagán i Joan Roger Gonce, de la col·lecció documents del MUHBA; i del llibre 
Barcelona, capital del Mediterrani. Democràcia local i combat per la pau, d’Òscar Monterde 
publicat per la Fundació Catalunya Europa, llegat Pasqual Maragall. 
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Pel que fa a les col·laboracions cal destacar: amb mitjans de comunicació, la filmació pel programa 
del canal privat de televisió francesa TF1, Grands reportages - héritiers inconnus; i la filmació pel 
programa de Televisió de Catalunya TV3, Caigut del cel. També s’ha col·laborat en les exposicions 
Gaudí al MNAC i  Apunts per a un incendi dels ulls. Panorama 21 al MACBA. 
 
L’any 2021, a diferència de l’any 2020, quan no es va poder portar a terme cap activitat presencial 
oberta a la ciutadania, es va organitzar un acte d’obertura de la XVI Mostra de documents  i es van 
atendre un tota de 112 visitants, entre el centre i l’exposició.  
 
L’atenció als usuaris, que ha comportat un esforç per part de les persones que treballen tant al 
servei d’atenció a l’usuari com al servei de consulta interna, així com les tasques de tractament, 
han estat portades a terme amb l’esperit de millora contínua, el que cal agrair a totes les persones 
que formen part de l’equip de l’Arxiu Municipal Contemporani. L’equip ha treballat i treballa, com 
ha fet sempre, per aconseguir l’excel·lència en prestar tots els serveis que s’ofereixen.  
 
Enguany ha finalitzat la seva etapa laboral el treballador Ricardo Raposo, a qui agraïm els seus 
serveis, i s’ha incorporat a l’equip el Joan Carles Tobajas. D’altra banda la treballadora Ester 
Lozano s’ha incorporat a prestar els seus serveis al districte de Ciutat Vella, i s’ha incorporat 
l’Esteve Jou.    
 
 
Núria Postico i Soler 
Directora de l’Arxiu Municipal Contemporani 
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2. 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, setembre-desembre 2021 (3 convenis). 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Llotja – Escola d’Art i Superior de 
Disseny per acollir estudiants en pràctiques d’enquadernació  (1 conveni).  

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya per acollir estudiants en pràctiques de 
conservació/restauració (1 conveni).  
 
Col·laboració en el projecte de recuperació de dades sobre persones desaparegudes i represàlies 
durant i després de la Guerra Civil de la 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 2021 l’AMCB ha gestionat un total de 26 transferències documentals ordinàries 

procedents de les diferents dependències municipals. Cal dir que s’ha recuperar el nombre de 

transferències habitual que va reduir-se en aplicar el protocol d’actuació durant la pandèmia, 

que va obligar a aturar les transferències durant 6 mesos. S’han transferit un  total de  351,29 

metres lineals de documentació textual i 565 plànol. També s’han transferit 1.193  cintes d’àudio 

de la Fundació Catalunya Europa (de l’alcalde Pasqual Maragall Mira). 
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a. Ingressos   

Codi i nom de les sèries documentals 

Fons municipal 

Dates extremes Volum 

ml 

A134U02 Consell Plenari. Actes 2011 – 2015 0,85 ml  
A139U02 Comissió de govern. Actes 2011 – 2015 0,38 ml  
A161 Acords 1992 – 2010 0,62 ml  
A179U02 Junta de Portaveus. Actes 2011 – 2014 0,11 ml  
A196U02 Comissions del Consell Municipal. Actes 2011 – 2015 1,96 ml  
A234 Queixes i peticions a la Síndica de Greuges 2007 – 2008 6,12 ml  
C102 Contenciós Administratiu 1995 – 2008 36,06 ml  
C106 Penals 2006 – 2006 5,52 ml  
C109 Convenis 1997 – 2015 2,12 ml  
F131 Funcionaris 2014 – 2014 8,68 ml  
F132 Laborals Indefinits 2014 – 2014 0,62 ml  
F133 Laborals Temporals 2014 – 2014 0,25 ml  
H140 Comptabilitat Administrativa Principal 1928 – 2016 66,88 ml  
H150 Manaments de Pagament 1950 – 2018 25,18 ml  
H155 Contractes d’Obres 2014 – 2015 27,18 ml  
H163 Contracte de Serveis 2015 – 2015 3,40 ml  
H215 Contribucions Especials 1963 – 1991 40 ml  
M119 Serveis al Ciutadà 2015 – 2015 3,48 ml  
S114 U16 Llibres Maternitat Hospital del Mar 1928 – 1943 0,50ml  
Q107 Plans Especials 1988 – 1988 21 plànols  
Q111 Expropiacions  desnonaments 1984 – 1984 1 plànol  
Q112 Programa d’actuació urbanística Sd. 1 plànol  
Q130 Infraestructures 1937 – 1981 102 plànols  
Q131 Clavegueram Sd. 1 plànol  
Q144 Pavimentació 1981 -1982 11 plànols  
Q146 Enllaços 1981 – 1981 5 plànols  
Q148 Edificis i locals 1964 – 1998 310 plànols  
Q149 Espais urbans 1982 – 1987 7 plànols  
Q150 Parcs i jardins 1981 – 1986 20 plànols  
Q151 Elements urbans 1986 – 1987 13 plànols  
Q162 Planimetria 1982 – 1994 75 plànols  
A 144 Fundació Catalunya Europa    Àudios Alcalde Maragall         1984 – 1997 1.193 cassets  
Fons bibliogràfic Any Volum 

 

 

Llibres 2021 12 u. - 

b. Dades globals del fons   

Dates extremes dels documents  ANY  

Any del document més antic  1820 

Any del document més recent  2019 
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Volum dels documents  

Fons documentals  

Textual  22.088,50 ml 

Cartogràfic  52.434 u. 
 

Fons bibliogràfics 1.243 vol. 
Fons hemerogràfic 3 núm. capçaleres 

/588 vol. 
 
 
 
 
 
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 (AIDA), 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.  

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 
extremes 

Volum 

Descripció dels volums del padró d’habitants per 
a la seva digitalització 

 1930 – 1940    1603 volums 

Tractament dels manaments de pagament 
segons la norma de conservació (H150.01) 

        1999    12.730 man. 

Digitalització d’inventaris  (Arxiu Intermedi)  1989 – 2009    75 inventaris 
Revisió i canvi de suport de documentació         879 UI. 
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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 
la seva consulta. 

A finals de 2021 es comença a treballar, com a centre pilot, en el nou gestor documental de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona, que ha de permetre gestionar tant els documents en suport 
electrònic com en suport paper. 

El conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona, l’AMCB i la Fundació Universitat Autònoma-
ESAGED 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 Nom de fons Tipus 

de fons 

Dates 
extremes 

Volum 

 
Fons Ajuntament de 
Barcelona   

B164 textual diverses 
dates 

3 
expedient 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

F131 textual diverses 
dates 

4 
expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

J101 textual diverses 
dates 

5 
expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

J131 textual diverses 
dates 

4 
expedient 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

J141 textual diverses 
dates 

3 
expedient 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

Q136 textual diverses 
dates 

2.161 
expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona   

Q148   
Edificis i Locals 
(Construccions 
escolars) 

textual 1960-1975 18 expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona          

Q127 Obra Major 
(Obres particulars 
Eixample/Foment) 

textual 1898-1900 744 
expedients  

Fons Ajuntament de 
Barcelona  

Q169  textual diverses 
dates 

11 
expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona                   

Q183 textual diverses 
dates 

30 
expedients 

Fons Ajuntament de 
Barcelona                   

Q122 textual diverses 
dates 

10 
expedient 

Fons Ajuntament de 
Barcelona                   

Q122E60 textual diverses 
dates 

6 
expedients 
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Fons Ajuntament de 
Barcelona                   

Q103 textual diverses 
dates 

2 
expedient 

Fons Ajuntament de 
Barcelona                   

Q111 textual diverses 
dates 

3 
expedients 

 
 

5.3. Preservació, conservació, restauració i substitució de suports 
 

Per atendre les demandes de consulta de documentació per part de la ciutadania, aquesta s’ha 
de trobar en bon estat. La importància de la conservació preventiva i la restauració de la 
documentació que ho necessiti és inqüestionable, atès que cal preservar-ne el significat 
històric i 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 de l’AMCB: 

Conservació preventiva i condicionament de fons: S’ha continuat el compliment dels 
protocols de prevenció establerts a causa de la pandèmia de COVID-19 a partir dels estudis 
internacionals realitzats sobre la pervivència del virus en les superfícies dels documents 
d’arxiu. Dins de les accions més notables en aquest àmbit cal remarcar la desinfecció de llibres 
afectats per  patologies fúngiques com a conseqüència de les condicions climàtiques de la Sala 
de consulta i l’inici de la instal·lació dels plànols de Parcs i Jardins que van ingressar a l’AMCB 
en la transferència 5/2015. S’ha seguit el programa preventiu d’ús de camises transparents de 
Mylar® per a disminuir els riscos que comporta la manipulació de llibres. Dins de les accions 
relacionades amb la manipulació, s’ha assessorat sobre la realització d’un facsímil de dos 
llibres d’actes per a una exposició a El Born Centre de Cultura i Memòria que, finalment, han 
estat cedits sense contraprestació a l’AMCB. 

Control ambiental i estudis de conservació: S’han implantat data-loggers a tots els dipòsits 
sota l’assessorament de l’equip de conservació preventiva de l’AMCB. S’ha treballat 
conjuntament amb manteniment per millorar les condicions mediambientals dels arxius, les 
condicions d’estanquitat i d’higiene dels dipòsits per tal 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, sense oblidar els primers 
controls de les condicions climàtiques d’altres arxius del Sistema Municipal d’Arxius (SMA) i la 
visita de fi d’obres de l’Arxiu de Població. Per acabar, subratllem el seguiment dels equips de 
neteja extraordinària, tant de la Seu com de l’Arxiu intermedi, i el seguiment dels documents 
en préstec de comodat, amb 3 plànols de Gaudí que l’any 2021 han estat cedits temporalment 
al Museu d’Orsay, 5 plànols de Gaudi per al MNAC i dos plànols per a l’exposició UDJAT, al 
Museu de les Cultures del Món. Durant l’any 2021 es va preparar i redactar el plec tècnic de la 
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licitació 2022-2023. L’equip de conservació han participat com a oients a Re-en-papelamos II 
¿Qué adhesivo utilizar?, seminari de 9 hores sobre adhesius conservació i restauració de paper. 

Tractament de patologia:  s’han fet desinfeccions puntuals d’expedients, llibres i plànols amb 
patologies derivades d’antics atacs microbiòtics, essent la intervenció més destacable la 
desinfecció de llibres afectats per  patologies fúngiques com a conseqüència de les condicions 
climàtiques de la Sala de consulta.  

Restauració i enquadernació: S’han fet intervencions puntuals sobre expedients, llibres i 
plànols que havien patit alteracions derivades de manipulacions incorrectes. Mitjançant el 
corresponent conveni, van fer pràctiques al taller la Míriam Vargas Berbel (restauració de 
document gràfic ESCRBCC) i l’Emma Arocha Llopis (enquadernació La Llotja), de tal manera que 
s’ha iniciat el condicionament de la documentació del Fons Buïgas i s’han re-enquadernat 
llibres del Fons municipal, 
 
 
Condicionament preventiu 
C125 Indemnitzacions   15 
D113 Registre d’entrada   14 
D114 Registre de sortida   14 
D150 Fiscalització i auditoria interna   14 
AMB3-037 DGCF100 Carles Buïgas    76 
H140 Comptabilitat administrativa principal   25 
K212 Minories ètniques   4 
Q107 Plans especials   18 
Q111 Expropiacions I desnonaments   1 
Q112 Programa d’actuació urbanística   1 
Q127 Obres majors   1 
Q130 Infraestructures   98 
Q131 Clavegueram   1 
Q132 Antecedents   1 
Q136 Foment   1 
Q137 Eixample   1 
Q144 Pavimentació   11 
Q146 Enllaços   5 
Q148 Edificis I locals   330 
Q149 Espais urbans   7 
Q150 Parcs I jardins   99 
Q151 Elements urbans   12 
Q162 Planimetria   474 
S139 Obres I ornamentació sepultures   1 
Sèries diverses   132 
A144 Alcalde · Cassets i CDs (transferència 4/2021)   1199 
Sèries diverses Desinfecció llibres (tr3/2021 IMHAB)   169 
Restauració (per tipologia) 
Expedients   4 
Fulls solts   1196 
Plànols   150 
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Enquadernació 
A160 Decrets d’Alcaldia   7 
A168 Natalitat   3 
Biblioteca auxiliar   2 
D113 Registre d’entrada   2 
H140 Comptabilitat administrativa principal   1 
J101 Adquisició de béns   1 
Q143 Negociat d’obres públiques   1 
R116 U16 E10 Adjudicació llocs de venda   1 
S114 Hospitalària   5 
S137U16 Sepultures   1 
S139 Obres I ornamentació sepultures   1 
 
 

 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. 
 
Dades globals dels projectes de 
digitalització 

    

Documentació Tipologia  Dates extremes Imatges 

de preservació 

 

Comissió de Ciutadella   
Q138 

  Textual/ 
cartogràfic 

 1869 – 1892    19763 

Comissió Monument Colón   
Q139  

 Textual/ 
cartogràfic 

   1881 – 1932                 6768 

Obra Pública Eixample 
Q137 

 Textual/ 
cartogràfic 

 1862 – 1870                20115 

Obra Major 
Q127 

 Textual/ 
cartogràfic 

Diversos 
anys 

                   5659 

Cartogarfia 
Q162 

 Cartogràfic Diversos 
anys 

                             1232 

Represàlia política 
F193 

 Textual           1939                49264 

Padró d’Habitants 
A105 (descripció) 

 Textual 1930 – 1940                 1603 

Registre civil 
A167 

 Textual 1881 – 1960                       289 
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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).  

 
 

6.1. Consulta i atenció a l’usuari intern  
 
Al llarg de l’any 2021 es consolida un increment dels usuaris i de les reproduccions de consulta 
interna. Tenim en compte la limitació del personal intern, per les mesures encara vigents de 
prevenció de la COVID-19, fet que ha provocat problemes per tal d’atendre les peticions. S’ha 
incrementat la consulta presencial dels tècnics de l’ajuntament respecte l’any 2020, però 
encara no hem arribat al volum anterior a la pandèmia (any 2019). Seguint la normativa 
establerta amb motiu del COVID-19 totes les reproduccions es fan en suport digital.  
 

Usuaris interns 2021 

Usuaris presencials 
Usuaris remots 

264 
3.678 

Préstecs interns 

Expedients prestats 142 
Expedients retornats 167 

Reproduccions usuaris interns  
Suport paper:   
Suport digital:                                                       18.746 
 

 
 

6.2. Consulta i atenció a l’usuari extern 
 
La relaxació progressiva de les mesures de prevenció i seguretat respecte al COVID-19, i un cert 
retorn a la normalitat, ha permès que el 5 de juliol es reactivés l’agenda electrònica com a únic 
canal per a sol·licitar cita prèvia per la consulta i/o reproducció de documents. Tot i així s’ha 
mantingut la limitació de l’aforament de la sala de consulta i del nombre d’unitats 
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documentals a consultar, així com l’obligatorietat de l’ús de la mascareta i el manteniment de 
la distància social.  
 
El procediment de treball del Servei de consulta i atenció a l’usuari externs s’ha anat adaptant 
a la normativa que s’ha desplegat segons l’evolució de la pandèmia i en conseqüència a les 
relacions amb els ciutadans i se les seves demandes. 
 
El 2021 ha estat un any de recuperar la vida laboral fora de casa, d’harmonitzar les dificultats 
que ha suposat la pandèmia amb els recursos disponibles i de compaginar l’atenció als 
ciutadans presencial i telemàticament. 
 
 
 
Dades globals d’usuaris externs 

Centre Usuaris  
presencials 

Documents  
consultats 

 Usuaris  
remots 

Seu central  
. Gener-desembre 
TOTAL 

 
2.937 
2.937 

 
22.531 
22.531 

  
7.411 
7.411 

Arxiu Intermedi  
. Gener-desembre 
Total 

 
200 
200 

 
1.958 
1.958 

  
1.242 
1.242 

TOTAL  3.137 24.489  8.653 
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Comparativa usuaris i consultes externes presencials 2020-2021 

                 2020            2021 

Usuaris presencials  2.923 3.137 
Documents consultats  21.448 24.489 
Usuaris remots  8.603 8.653 

 

 
 
 
Comparativa sèries documentals consultades 2020-2021 

Nom i codi de sèrie                                         2020                                                2021                                                      

Acords municipals 18 29 

Població 5.394 2.073 

Lleves / Quintes 56 15 

Hisenda 47 192 

Governació 109 426 

Actes protocol·laris 91 132 

Personal 50 113 

Patrimoni municipal 34 97 

Educació 40 109 

Cultura 68 71 

Defensa Passiva 24 26 

Transports i circulació 57 121 
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Obres públiques / Urbanisme 455 1.467 

Activitats/Comerços 1.325 1.592 

Obres particulars 13.314 17.134 

Col·lecció de plànols 57 105 

Expos 1888-1929 52 159 

Holsa 11 25 

Altres 393 603 
 
 

Reproducció de documents usuaris externs 

El total de reproduccions efectuades durant el 2021 pel servei de consulta externa ha estat de 
33.926 unitats entre plànols i documents. Respecte al total de l’any 2020, 33.422 unitats, 
s’aprecia un lleu increment de les reproduccions en 504 unitats, el que suposa un 1,5%. 
 

Suport    Unitats 

Fotocòpies paper  0 

Reproducció plànols paper xerox  0 

Digitalitzacions (pdf)  7.682 

Fotografies (jpg-tiff)  92 

Digitalització plànols plotter  10.867 

Documents escanejats  15.285 

TOTAL  33.926 
 
 

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

   

            intern extern 

Documents prestats 142 --- 

Documents retornats 167 --- 

Consultes remotes 5.941 23.969 

Usuaris presencials  264 3.137 

Documents consultats 3.781 24.489 

Documents prestats en comodat --- 8 

Usuaris remots 3.678 8.653 
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6.4. Dades globals reproducció de 
documents usuaris interns i externs 

   

Tipus Internes Externes Totals 

Reproducció en paper (inclou fotocòpies, 
plànols en xerox) 

0 0 0 

Reproducció digital (inclou fotografies, 
digitalització i escanejat de plànols i 
documents) 

18.746 33.926 52.672 

TOTAL 18.746 33.926 52.672 
 
 

 
 
 
 

7. EXPLOTACIÓ DEL FONS I DIFUSIÓ 
 
 
7.1. Treballs d’investigació i recerca 
 

1- Art a l’espai públic (1984-2004): Parc del Clot, Plaça de la Palmera, Parc de la Creueta 
del Coll, Rambla Prim, Via Júlia, Plaça Font Castellana, Parc de la Vall d’Hebron, Plaça 
Sóller, Avinguda Rio de Janeiro, Plaça General Moragas. 

2- Recerca sobre la Galeria dels Catalans Il·lustres. 
3- Les antigues fàbriques de Poblenou: Can Ricart, Oliva Artés, Gal-Puigsech, Can Framis. 
4- Treball de màster sobre la pandèmia de la febre groga de 1870. 
5- Tesis doctoral sobre Frederic Marés. 
6- Biografia de Jaume Vàchier i Pallé, president de la Comissió de Circulació de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
7- Història de la prostitució. 
8- Recerca sobre la sífilis a Barcelona abans de la guerra civil espanyola. 
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9- Història de l’antic Escorxador de Barcelona i treballadors que hi prestaven servei. 
10- Vinyetes filatèliques commemoratives del IV centenari del descobriment d'Amèrica, al 

qual es van dedicar les festes de la Mercè de 1892. 
11- Història sobre la creació del pavelló d’investigació de malalties tropicals a l’Hospital del 

Mar. 
12- Parcs i jardins de Barcelona: Jardí del terrat de la Casa Cambó, Parc del Turó de 

Monterols, Jardí Fundació Julio Muñoz Ramonet, Jardins de Moragas, Jardí Botànic 
Històric, Parc del Turó de La Peira, Jardins d’Àustria (dins del Parc Güell), Jardins del 
Mirador de l’Alcalde, Parc de Cervantes, Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, Jardins de 
Mossèn Costa i Llobera, Jardins de Joan Maragall, Parc del Turó del Putxet, Mosaic al 
Pla de l’Os, Parc de les Aigües, Jardins de la Vil·la Amèlia, Parc de la Guineueta i Parc 
del Castell de la Oreneta. 

13- Passatges desapareguts del barri del Fort Pienc. 
14- Antic dispensari antituberculós, Dispensaris Blancs, al passatge de Sant Joan 20. 
15- Tesi doctoral sobre l’arquitecte Antoni de Moragas i Gallissà. 
16- La immigració a Barcelona: 1915-1960. 
17- Treball de fi de màster sobre la ciutat jardí al barris perifèrics de Barcelona: Torre Baró 

i Vallbona. 
18- La reconstrucció del Palau de Comunicacions de l’Exposició Internacional de 1929: 

1942-1944. 
19- Recerca sobre la construcció de l’antiga terminal de viatgers d’Iberia a la Plaça Espanya 

(1945-1955). 
20- Projecte d’urbanització de la Plaça Catalunya de l’arquitecte Francesc Nebot: 1927-

1928. 
21- Oci popular i ordre públic a mitjans del segle XIX. 
22- Doctorat sobre el servei domèstic a Barcelona durant el segle XIX. 
23- El barri de la Prosperitat. 
24- Doctorat sobre les remuntes de l’Eixample de Barcelona. 
25- Les fondes barcelonines al segle XIX. 
26- La renovació del barri jueu. 
27- Homenatge als polonesos de Barcelona. 
28- Els orígens urbanístics del Poblenou: creixement al voltant de la plaça Prim. 
29- Història del clavegueram contemporani de la ciutat. 
30- Espectacles taurins 
31- Els bancs i els fanals del passeig de Gràcia. 
32- Recerca sobre el projecte d’auditori de l’arquitecte Guillem Cosp al carrer Balmes 422-

424. 
33- Les colònies escolars permanents de Martorelles. 
34- Biografia sobre l’escultor Pau Gibert i Roig. 
35- Recerca sobre el teatre en risc: el teatre de l’actual escola Cavall Bernat al carrer Badal 

113. 
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36- Recerca sobre els treballadors municipals membres del Círcol Republicà de les Afores 
de Sant Andreu. 

37- Recerca sobre els treballadors municipal membres dels Casals d’Esquerra Republicana 
al territori que ara és Nou Barris durant la Segona República. 

38- Avantprojectes dels passejos de Montjuïc de  l’arquitecte Josep Amargós. 
39- Recerca sobre la Fototípia Thomas [1890-1950]. 
40- Guia d’història urbana de l’escola pública a Barcelona: 1940-1970.  
41- Estudi històric de la Casa Lleó Morera al passeig de Gràcia 35. 
42- Màster d’arquitectura sobre les estructures dels edificis de les antigues centrals de 

Telefònica. 
43- Cartografia de Picasso a Barcelona. 
44- Història de l’aeroport de Barcelona i de l’aviació. 
45- Estudi sobre el servei de restauració del MNAC. 
46- Estudi sobre el monument a José Antonio, als Caiguts, i Encaix dedicat a les víctimes 

dels bombardeigs de 1938. 
47- Biografia de l’advocat Ferran Benet Rasbó (1880-1954). 
48- Història del desaparegut establiment VINÇON, al passeig de Gràcia 96. 
49- Estudi de l’antiga fàbrica tèxtil l’Espanya Industrial, la de Xocolates Jaume Boix i de Ca 

l’Alier. 
50- Estudi històric de les Cases de les Bugaderes d’Horta. 
51- Presó de dones de la Trinitat Vella. 
52- Recerca relativa al Zoològic de Barcelona. 
53- Celebració del Global Sport Forum (2008-2012) i els premis LAUREUS (2006-2007)  a 

Barcelona. 
54- Recerca sobre els treballadors de l’Escola Municipal de Música. 
55- Els diorames del Quixot de Carlos Vázquez exposats durant l’Exposició Internacional de 

1929 al Poble Espanyol. 
56- Recerca sobre les relacions entre la capital de Guinea Equatorial, antigament Santa 

Isabel, i Barcelona. 
57- Doctoral sobre el llegat industrial de la ciutat de Barcelona i les seves tipologies 

arquitectòniques. 
58- Màster sobre projectes d’art públic desenvolupats a la dècada del 80 i 90. 
59- Les arrels jueves de Barcelona. 
60- Biografia de l’aviadora republicana Dolors Vives Rodón. 
61- Estudi sobre la Congregació Religiosa Germanes Franciscanes Missioneres de la 

Nativitat de Nostra Senyora (Darderes). 
62- Biografia de Santiago Mas Francés, mort a Mauthausen. 
63- The West European AIDS moviments in 1980s and 1990s. 
64- Estudi del fotògraf Juan Manuel Albertí Espino. 
65- Recerca sobre el nou sistema de comunicació d’informació i notícies als quioscos de la 

Rambla. 
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66- La urbanització de la Diagonal. 
67- Estudi econòmic i social de fàbriques de l’avinguda Icària. 
68- Recerca sobre la immigració el mercat de treball. 
69- Co-habitatge a Barcelona. 
70- Viure a la ciutat. Pescar a la Mediterrània. 

 
 
 
 
7.2. Exposicions virtuals, publicacions, mitjans de comunicació 
Títol 

I Mostra: L’enderroc de les muralles (1843-1854)    

II Mostra: 75è aniversari de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929    
 

Referències als mitjans de comunicació  

Mitjà Referències  

Premsa 

- El Nacional, diari digital: La veritable història que s’amaga darrere els 
panots que trepitges cada dia, a càrrec de Guillem Maneja, 28 de març de 
2021 

1 

Ràdio ---    

                         

Televisió: 

- TF1, canal privat de televisió francesa: Grands reportages: Héritiers 
inconnus,  11 d’abril de 2021  

- TV3, televisió de Catalunya: Caigut del cel, 1 de desembre de 2021 
-  

2 

Web: 

- Web institucional de la Diputació de Barcelona 
- Web de la Filmoteca de Catalunya: «Any Chomón» 

2 

 

Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i publicacions Dates Volum 

Préstec per comodat   

MUHBA-Oliva Artés  1 juliol2021 a 

1 gener 2022 

2 
documents 

Musée d’Orsay 11 abril a 

11 juliol 2022      

3 

documents 
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Reproduccions per exposicions   

• Apunts per a un incendi dels ulls. Panorama 21.   MACBA. 22/10/2021 a 
27/02/2022 

2 u. 

• Museu en perill! Salvaguarda i endreça de l’art català 
durant la guerra civil. MNAC. 

15/07/2021 a 
27/02/2922 

4 u. 

• EL PRAT 1939. La repressió franquista. Ajuntament del 
Prat de Llobregat, Arxiu Municipal del Prat. 

15/04/2021 a 

22/11/2021 

1 u. 

• Exposar. No exposar-se. Exposar-se.  Arts Sant Mònica. 24/09/2021 a 

09/01/2022 

3 u. 

• Bombers 40 anys. Direcció General de Bombers de la 
Generalitat. (Itinerant) 

29/12/2021 a 

14/03/2022 

1 u. 

• Can Carol, un casal de Vallcarca. Observatori de 
Vallcarca. Casal de Can Carol. 

17/09/2021 a 

31/12/2021 

1 u. 

• Sarrià 1921. Cap a la ciutat metropolitana. MUHBA. 
(Itinerant) 

05/11/2021 a 

28/01/2022 

2 u. 

• Portes obertes a l’escola pública. Departament 
d’Educació. Palau Robert. 

23/11/2021 a 

18/04/2022 

2 u. 

• OCTAVES. La festa del Corpus als barris de Barcelona 
(1897-1965). Coordinadora de Centres d’Estudis de parla 
catalana, Institut Ramon Muntaner, Ajuntament de 
Barcelona i Grups de recerca local de Barcelona. Casa del 
Entremesos. 

27/05/2021 a 

04/07/2021 

5 u. 

• Guastavino, Rubió i Baldrich, arquitectes de l’Escola 
Industrial. Diputació de Barcelona. 

En procés 5 u. 

Reproduccions per mitjans audiovisuals i premsa   

Documental: Protestants, la història silenciada. David Casals. 
Filmin-cat i Filmin. 

2021 1 u. 

Filmació: Espai de l’Arxiu Intermedi per incloure en el 
documental sobre els internats de beneficència de 
l’Ajuntament de Barcelona. Associació Helios Gómez. 

2021 1 u. 

Filmació: Curtmetratge «Barcelona Bricks». Eugenia F. 
Frontado. Youtube 

2021 6 u. 

Filmació: Programa «Caigut del cel». Gestmusic. TV3. 2021 1 u. 

Vídeo: Promocional de la Casa Batlló. Productora audiovisual 
Mañana. Casa Batlló. 

2021 12 u. 

Web: Web institucional de la Diputació de Barcelona 2021 3 u. 



Memòria Arxiu Municipal Contemporani 2021 
 

 22 

Web: Web de la Filmoteca de Catalunya «Any Chomón» 2021 3 u. 

Xarxes socials: Diputació de Barcelona 2021 5 u. 

Web: Web de la Universitat Pompeu Fabra, projecte de 
recerca RIS3CAT 

2021 4 u. 

 

Diari digital: Reportatge pel diari El Nacional a càrrec de 
Guillem Maneja, sobre la publicació «Barcelona a ras de 
suelo» de Danae Esparza 

2021 1 

Reproduccions per a publicacions   

Monterde, Òscar. Barcelona, capital del Mediterrani. 
Democràcia local i combat per la pau. Barcelona: Fundació 
Catalunya Europa, llegat Pasqual Maragall 

2021 24 u. 

Hernàndez March, Enric. Barcelona Freak show. Història de 
les barraques de fira i els espectacles ambulants, del segle 
XVIII al 1939. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Viena 
Edicions 

2021 6 u. 

Esparza, Danae. Barcelona des del sòl. Un recorregut pel 
paviment de la ciutat. Barcelona: Angle Editorial 

2021 1 u. 

Conti, Giulia. Lilly Reich. La rivoluzione della spazialità tessile 
tra emancipazione e avanguardia. Roma: TabEdizioni 

2021 1 u. 

Rosselló, Maribel; Guàrdia, Manel; Oyón, José Luís; 
Hernández Falagán, David i Roger Gonce, Joan. La revolució 
de l’habitatge a les perifèries obreres i populars. Nou Barris 
1939-1980. Barcelona: MUHBA, col·lecció Documents 

2021 38 u. 

Ávila de la Torre, Álvaro. Francesc Ferriol Carreras, un 
arquitecto modernista entre Barcelona y Zamora. Zamora: 
Instituto de Estudios Zamoranos «Florian de Ocampo», 
Diputación de Zamora 

2021 17 u. 

Alcolea, Santiago. La Casa Amatller. El cor de Barcelona. 
Barcelona: Viena Edicions 

2021 2 u. 

VV.AA. La ciutat invisible. Vuit relats ucrònics barcelonins. 
Barcelona: SFABULA Editorial 

2021 1 u. 

VV.AA. L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004): cent 
anys d’ensenyament tècnic i d’arquitectura. Barcelona: 
Diputació de Barcelona (reedició) 

2021 5 u. 

Bonet, Llorenç. Vinçon. Editorial Tenov, SL 2021 3 u. 

Oliva, Montserrat i Alabert, Mercè. «L’escultura jacent de 
l’infant Victòria Girona i Quintana. Una obra desconeguda de 
Venanci Vallmitjana». Barcelona: Butlletí de la Reial Acadèmia 

2021 2u. 
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Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, núm. 34 (article) 

Antuñano, Marta. «Restauració de la Casa Vicens» Revista 
modernista CoupDefouet (article) 

2021 2 u. 

Catàleg de l’exposició «Gaudí» del MNAC 2021 4 u. 
 
 
 
 
7.3.Visites 
 
S’han reprès les visites comentades de manera presencial amb un total de 9 peticions i una 
assistència de 92 persones. 
 
Destaca l’interès dels alumnes d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, per 
la documentació relativa a l’entorn de les muralles romanes. 
 
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 o professional.   
 
 

Visites a la carta   
Institució Data Assistents 
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, UB 19/01/2021 3 
Regidoria de Comerç, Consum, Règim Interior i 
Hisenda 

12/02/2021 3 

Personal dels arxius de districte  31/05/2021 5 
Personal dels arxius de districte 02/06/2021 9 
Universitat Internacional de Catalunya, 
Arquitectura (tres grups) 

22/10/2021 45 

IURIS 04/11/2021 3 
Casa Batlló, participants del programa de voluntaris 
del Patrimoni Mundial de la UNESCO 

11/11/2021 12 

SINDILLAR (Sindicat de la Llar) 24/11/2021 6 
Associació Coral Les Corxees 01/12/2021 6 
 

Visites comentades a l’exposició   
 Nombre Assistents 
Una dècada com un segle. Barcelona anys 30 2 20 
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7.4.Web i xarxes socials      

Web 50.167 visites 

Twitter       10 tuits 

Instagram        7 post 

Facebook       12 posts 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

Becaris/àries    5 

Contractació externa d’auxiliars de 
sala de consulta i préstec intern 

  3 

Servei de consergeria    2 

35.866 

45.619 
50.167 
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Moviment de personal 
Baixes de personal          Nombre  

Auxiliar administratiu (jubilació) 1 
Auxiliar Administratiu  
(comissió servei) 

1 

Altes de personal  Nombre  

Auxiliar administratiu 2 
 
 
 
8.2. Activitats formatives 

Formació externa i interna rebuda i impartida  

Jornades externes       Organitzador  Format    Dates  

Aplicació de la guia  
de digitalització  
(curs 60108) 
 

  Generalitat de Catalunya. 
Pla de formació d’arxius  
gestió documental 2021 

     Virtual    4 i 5 de maig 
 

Curs bàsic sobre preservació 
de documents d'arxiu  
(curs 60089/1) 
 

 Generalitat de Catalunya. 
Pla de formació d’arxius  
gestió documental 2021 

     Virtual  3 i 4 de juny 

XVIII Congrés d’Arxivística i 
Gestió de Documents de 
Catalunya:  “El preu de 
l’ambició. Arxius. Govern de la 
dada i confiança social” 

 Associació d'Arxivers - 
Gestors de documents       
de Catalunya 
 
 

     Virtual  111-14 de juny               

Curs: Conservar el papel, 
mantener nuestra memòria.                                 

 Instituto de Patrimonio 
Cultural de España  
 

     Virtual     1 setembre 

Webinar. Reempapelamos II. 
¿que adhesivo utilitzar?                  

 Instituto de Patrimonio 
Cultural de España 
 

     Virtual               2 setembre 

Jornada: L’obra gràfica i el 
mercat de l’art 

 Fundació Palau 
 
 

Presencial  22 octubre 

Curs: Tractament de 
documentals afectats per 
inundació 
 

 Centre de Restauració de 
Béns Mobles de 
Catalunya 

     Virtual  22 novembre 

XVII Congrés d’Història de 
Barcelona: “Ciutadania i salut. 
Una lluita essència” 

 Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona 

     Presencial       24-26  de 
novembre 

 
Formació interna Hores lectives 

IRIS 2.0 (virtual) 
18/01/2021 – 02/02/2021 

3 

Arxius Físics i plataforma Opentex dels centres pilots (virtual) 
28/06/2021 

1 
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Procediment administratiu amb les lleis 39/2015 i 40/2015 (virtual) 
17/05/2021 – 13/07/2021 

30 

Seguretat en els desplaçaments (virtual) 
20/09/2021 – 20-10-2021 

4 

Procediments de contractació i execució dels contractes (virtual) 
29/09/2021 – 03/12/2021 

35 

Protecció de dades bàsic (virtual) 
18/10/2021 – 19/11/2021 

4 

 
 
 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 355.799,77 euros de capítol II (despeses 
corrents).  D’aquest,  el  pressupost per a contractació de serveis ha estat de 305.007,38 euros. 
 

Pressupost  

Ingressos  
 

Capítol III (Taxes i altres ingressos) 8.800,01 € 

Despeses  
 

Capítol II (Despeses corrents) 355.799,77 € 

 
 

8.4.Infraestructures 

Paràmetres Seu AMCB Arxiu Intermedi Totals 

Superfícies    

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 

Dipòsits convencionals   20.410,28 ml 

Prestatgeries compactes 12.246,48 ml -----  

Prestatgeries obertes (fixes) 120 ml 8.163,80 ml  

Sales de consulta    

Nombre de sales de consulta 1 1  

Places 28 10 38 

Sales de treball    

Nombre de sales de treball 4 0  

Estacions de treball 23 4  
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Altres equipaments    

Sala d’exposicions SI   

Servei de restauració SI   

Servei de reprografia SÍ   

Sistemes de seguretat    

Alarma contra robatori SÍ SÍ  

Dispositiu contra incendis SÍ SÍ  

Climatització    

Sales de consulta SÍ SÍ  

Sales de treball SÍ SÍ  

Dipòsits convencionals 
 
 

SÍ 

 

NO  

 

 

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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