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0. DADES GENERALS

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA (AMCB)
Adreça: Carrer del Bisbe Caçador, 4
08002 Barcelona
Telèfon: 932 562747
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
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
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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, i en l’exercici de les seves funcions, presenta el balanç de l’any
2019.
Es fa balanç tant del tractament tècnic dels ingressos i fons custodiats com de les activitats de
difusió i explotació del fons, així com de l’atenció als usuaris externs i interns de la mateixa
Administració. El nostre objectiu ha estat mantenir el compromís amb la ciutadania i l’Administració,
i cal dir que l’equip de l’arxiu ha treballat i treballa per aconseguir l’excel·lència dels serveis que
s’ofereixen.
Cal destacar els ingressos que s’han produït en l’exercici 2019 i que han comportat un increment
de 250,58 metres lineals.
Pel que fa al tractament dels fons i els documents, s’han descrit al programari d’Arxius els 7.100
expedients de represàlia política, concretament dels funcionaris municipals represaliats l’any 1939.
També cal destacar l’acabament del tractament de la documentació del Fons de l’Exposició
Universal del 1929 que s’havia iniciat el 2018. Paral·lelament s’ha portat a terme una política de
digitalització de les sèries més consultades i també d’aquelles que per diferents motius estan
excloses de consulta, per posar-les a disposició dels ciutadans i investigadors a través del catàleg
en línia, i, alhora, preservar-ne els originals. Enguany destacarem els 360 llibres d’índex de registre
civil dels anys 1881-1960.
En relació amb la conservació dels fons, destaquem especialment l’estudi elaborat pels
conservadors de l’Arxiu Municipal Contemporani de l’estat actual dels arxius municipals de districte
i dels arxius centrals com a verificació del compliment de les funcions de conservació preventiva en
cadascun dels arxius. Les dades resultants serviran per a la identificació de les línies prioritàries
d’actuació per als pròxims anys i proporcionaran als arxivers els elements i eines necessaris per
aplicar les mesures correctores.
Pel que fa a infraestructures, cal destacar la substitució dels aparells de deshumidificació auxiliars,
que permeten mantenir les condicions òptimes de dipòsit documental.
Pel que fa a personal, cal destacar la incorporació a la plantilla, el mes de febrer, del conservador
Zoel Forniés.
Tot i que a finals del 2018 passat, gràcies al suport del Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil i
de la Gerència de Recursos, es va poder oferir el servei de consergeria a les tardes, ha estat en
aquest 2019 que s’ha pogut visualitzar la importància de cobrir aquesta mancança per a seguretat i
control de l’edifici.
Atenent la nova legislació de contractació administrativa, cal destacar l’esforç que s’ha fet en
redactar els plecs de condicions tècniques per adaptar-nos a aquests canvis de legislació.
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Entre els projectes de difusió, enguany, en commemoració dels 40 anys d’ajuntaments
democràtics, s’ha dut a terme la mostra “Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents”,
comissariada per Mireia Capdevila, i que ha permès recuperar i donar a conèixer la documentació
d’aquest període més recent de la història de la nostra ciutat.
La riquesa de fons que custodia l’Arxiu Municipal Contemporani permet un ampli ventall de
possibilitats de recerques; enguany destacarem el següent: suport documental per a la redacció del
projecte de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de
metro de Maragall (L4 i L5), efectuat per l’empresa COTCA SA; l’informe històric documental sobre
la història de la divisió municipal entre l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, efectuat per Francesc
Caballé; el suport documental per la redacció del Pla especial de protecció del patrimoni del
districte de Gràcia; les recerques sobre l’evolució de Nou Barris, la Barceloneta i les places de
Ciutat Vella; l’ encàrrec del Comitè Olímpic Internacional al Centre d’Estudis Olímpics de la
Universitat Autònoma de Barcelona de recollida de dades de la documentació del COOB 92.
El 2019 ha estat també l’any de l’inici dels treballs per redactar el Pla estratègic de l’Arxiu Municipal
de Barcelona 2020-2023 que marcarà les línies d’actuació per al proper quadrienni.
Finalment, cal esmentar que l’octubre del 2019 es va jubilar Montserrat Beltran Morales, directora
de l’Arxiu des de l’any 2002, a qui volem donar les gràcies per la bona feina al llarg d’aquests anys,
i agrair la seva dedicació.

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, de maig a desembre del 2019.
Col·laboració amb Barcelona Activa i SOC pels projectes POM 008 I PTF 025 Tractament Fons
Carles Buïgas; i PTF 025 Catàleg sèrie F193 represàlia política; plans Ocupació 2019.
Col·laboració en el projecte de recuperació de dades sobre persones desaparegudes i
represaliades durant i després de la Guerra Civil.
Col·laboració amb el Registre Civil de Barcelona per contribuir a les recerques de les persones no
localitzades per aquesta institució, 2019.

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’e-arxiu, i en la validació de la migració
dels fons documentals al nou repositori. També en l’actualització del Quadre de classificació AIDA,
i 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 a la
Documentació, i en les reunions del Comitè Directiu, i en el Comitè de seguiment i de redacció del
projecte arquitectònic i funcional bàsic de l’Arxiu Municipal de Can Batlló.
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4. GESTIÓ DELS FONS
L’any 2019 l’AMCB ha gestionat un total de 23 transferències documentals ordinàries procedents
de les diferents oficines municipals, distribuïdes de la manera següent: 16 transferències amb
destinació a la seu central del carrer del Bisbe Caçador, 4, i 6 a l’Arxiu Intermedi del carrer de la
Ciutat de Granada, 106. Hi ha una transferència de la qual se n’ha distribuït una part a la seu
central, i l’altra a l’Arxiu Intermedi. La distribució s’ha efectuat com és 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 250,58 ml de
documentació.

a. Ingressos
Codi i nom de les sèries documentals

Dates extremes

Fons municipal
B101 Expedients de protocol
B151 Relacions amb organismes i entitats
B158 Reculls de premsa
C102 Contenciós
C105 Procediments civils
C106 Procediments penals
F101 Expedients de funcionaris
F132 Expedients de personal laboral
F133 Expedients de personal eventual
G101 Gestió de documents
H127 Manaments d’ingrés
H150 Manaments de pagament
H155 Contractació d’obres
H163 Contractació de serveis
L129E12 Memòria de la ciutat. Història
M119 Serveis al ciutadà
Q111 Expropiacions i desnonaments
Q114 Cessió de terrenys
Q116 Reparcel·lacions
Q152 Promoció de l’habitatge
T100 Medi ambient

2009-2010
1972-2000
2016-2019
1995-2004
1995-2005
1995-2003
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2007-2015
2009-2014
2009-2013
1998-2013
2010-2012
2018-2018
2013-2013
1992-2017
2004-2017
2008-2016
1954-2017
1945-2000

Fons bibliogràfic

Any

Volum

Llibres

2019

21 u

Volum
ml
17,18
0,35
1,45
8,15
8,54
9,49
12,18
0,60
0,30
1,60
13,21
11,02
15,61
2,41
0,12
3,49
4,4
9,25
1,05
89,34
45,4

-
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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

20.410,28 ml

Cartogràfic

51.868 u

Fons bibliogràfics

1.202 vol.

Fons hemerogràfic

3 núm. capçaleres/588
vol.
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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 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.

a. Actuacions globals del
fons
Projectes
Tractament de documents infectats per
microorganismes
Condicionament d’expedients infectats al dipòsit
d’aïllament
Tractament del Fons Exposició Internacional de
Barcelona 1929.
Desenvolupament del QdC de l’Exposició
Internacional del 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
Tractament del Fons Carles Buïgas
Tractament del Fons Fundació Fòrum
Revisió dels nivells lògics del QdC uniforme
Unificació dels fons compartits del Fons
Ajuntament de Barcelona per a la migració al nou
gestor documental

Dades
extremes
Diverses
dates
Diverses
dates

Volum
150 ui
150 ui

1913-1963

6.730 u

1913-1963

7 seccions

2017-2018

4.653
registres

1810-1957

40 ui

1870-1981
1997-2017
1820-2015

179 ui
51 ui
Sèries QdC

1820-2015

5 fons
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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 que el seu estat de conservació 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.

Fons documentals
textuals
Codi i nom de la sèrie
F193 Represàlia política
Codis diversos.
Documents infectats per
microorganismes
Q108U03 Ordenació de
la ciutat. Informes i
estudis
Q122 Llicències
d’Activitats

Nom de fons
Ajuntament de

Tipus de fons

Dates
extremes

Volum

Municipal

1939

7.100 u

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

Diversos
anys

4.050 u

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

1810-1990

15 u

Ajuntament de
Barcelona

Municipal

1949-1952

16.402 u

Barcelona

5.3. Preservació, conservació, restauració i substitució de suports
Per atendre les demandes de consulta de documentació per part de la ciutadania, la documentació
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.
Pel que fa als objectius assolits el 2019 en matèria de preservació i conservació de documents dels
fons de l’AMCB, remarquem els següents:
Conservació preventiva i condicionament de fons: s’ha impulsat l’ús de camises
transparents de Mylar® per disminuir els riscos que comporta la manipulació de llibres. Aquest
any s’ha acabat el tractament de la documentació cartogràfica de l’IMMB.
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Control ambiental i estudis de conservació: aquest any s’ha dut a terme una auditoria dels
arxius municipals de districte i dels centrals des del punt de vista de la conservació preventiva.
Per obtenir les dades, es van visitar els centres i es va fer un qüestionari de 278 preguntes al
RAGD corresponent. Amb les dades obtingudes, es van quantificar els riscos de tal manera
que es va poder establir un rang de valors per descriure els aspectes deficitaris i una sèrie de
mesures correctives per reduir o neutralitzar els riscos observats en cadascun dels arxius
participants. D’altra banda, es continuen millorant les condicions d’estanquitat i d’higiene dels
dipòsits per tal de dificultar que hi entrin i prosperin plagues biològiques. S’ha treballat
conjuntament amb manteniment per 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 amb el
seguiment esmentat, subratllem el control diari de l’AMCB, la descàrrega de dades trimestrals
dels aparells data logger de l’AMCB i de l’Arxiu Intermedi per a la creació de gràfics dels valors
obtinguts, així com la valoració d’aquests. D’altra banda, s’han fet revisions per conèixer l’estat
de la documentació transferida durant el 2018 i el 2019. Per acabar, subratllem el seguiment
dels equips de neteja extraordinària i el seguiment dels documents en préstec de comodat.
Restauració i enquadernació: tal com s’ha fet els anys anteriors, s’han dut a terme
intervencions dirigides cap a la documentació malmesa i l’enquadernació i reparació d’unitats
documentals compostes, tot i que seria preferible augmentar el nombre d’aquestes accions.
Part d’aquestes intervencions s’ha externalitzat mitjançant una licitació: concretament la
restauració de 26 plànols de gran format de Mercats i la reenquadernació de 70 llibres del
Padró de l’any 1940. S’han restaurat i preparat els documents per a la mostra anual i s’han fet
els sistemes de presentació necessaris per exhibir-los. També, com a tractament de
patologies, s’han fet desinfeccions puntuals d’expedients, llibres i plànols amb antigues
infeccions.
Seguretat i prevenció: s’han revisat els nivells de seguretat i prevenció de l’Arxiu Municipal
Contemporani, però cal seguir treballant-hi. 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%.

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

Volum

DGC11 Exposició Internacional del 1929

9u

A134 Consell plenari

53 u

A158 Reglaments

10 u

B101 Actes protocol·laris

41 u

B103 Recepcions i convits

9u

C105 Procediments civils

65 u

C125 Indemnitzacions

10 u

D121 Organigrama orgànic

4u
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D144 Delegació de competència

10 u

D146 Encomanat de gestió

10 u

F131 Funcionaris

56 u

F193 Represàlia política

13 u

Q114 Cessió de terrenys

15 u

Q102 Planejament

3u

Q147 Servei d’actuació sobre el patrimoni artístic i ambiental

81 u

Q148 Plànols Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB)

414 u

T100 Medi ambient

35 u

Sèries diverses

17 u

Control ambiental i estudis de conservació
DGC 11, H105, Q126, Q148, Q47

30 ui

Restauració
Q148 Plànols Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
IMMB

65 u

H105 Elaboració del pressupost

3u

Q126 Llicències urbanístiques

19 u

Q127 Obres majors

3u

Q132 Antecedents

21 u

Diverses sèries (provinents de la sala de consulta)

121 u

Reenquadernació - relligat
A105 Llibres de Padró 1940

70 u

A134 Consell Plenari

2u

A160 Decrets d’Alcaldia

2u

A168 Natalitat

15 u

A169 Nupcialitat

4u

A171 Mortalitat

7u

H117 Padrons d’arbitris

1u

Q148 Edificis i locals

2u
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5.4. Projectes de digitalització
Per posar a disposició dels ciutadans un nombre més elevat de documents a través del catàleg en
línia, així com per preservar-los, 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.

Dades globals dels
projectes de
digitalització
Documentació
F193 Expedients de
represàlia política
Índex Registre Civil
Digitalitzacions a
demanda dels usuaris
externs
Expedients infectats per
patologia fúngica

Tipologia

Dates extremes

Textual

1939

Textual

1881-1960

Textual i
cartogràfic
Textual i
cartogràfic

Imatges de

Imatges al

preservació

catàleg

-----

7.100 exp.
360 llibres

Diverses dates

------

9.823 u

Diverses dates

27.690 exp.

-----
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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
L’any 2019 el servei de consulta interna ha incrementat l’esforç per Dades globals dels projectes
de digitalització acabar 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 d Dades globals dels projectes
de digitalització Dades globals dels projectes de digitalització ’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 interns

2019

Usuaris presencials

287

Usuaris remots

6.065

Préstecs interns
Expedients prestats

266

Expedients retornats

485

El fet més destacable en relació amb els préstecs de l’any 2019 respecte a l’any anterior és la
consolidació de l’increment dels expedients retornats respecte als prestats.
L’any 2019 hi ha un increment de les reproduccions en paper (766 més), però proporcionalment
s’han incrementat més les reproduccions en suport digital (714 el 2019 enfront de les 303 del
2018).
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Reproduccions usuaris interns
Suport paper: 17.161
Suport digital: 714

6.2. Consulta i atenció a l’usuari extern
El 2019 el nombre total d’usuaris presencials ha estat de 8.295, xifra que representa un 0,32%
menys que el 2018. Les consultes presencials d’enguany es comptabilitzen en 41.984 unitats
documentals, un augment d’un 2,96% respecte a l’any anterior. D’aquestes 41.984 recerques
efectuades, 1.627 responen a peticions de consulta en què s’han cercat les signatures amb els
instruments de descripció disponibles però que no s’han servit a l’usuari, perquè 419 corresponen a
cites anul·lades pels mateixos usuaris i 1.208 a cites a les quals els usuaris no s’han presentat ni
l’han anul·lat, incidència que repercuteix negativament a la resta de ciutadans i a la mateixa
organització dels tècnics de la sala de consulta.
De manera remota, a través de vies de comunicació no presencials com el correu electrònic, l’IRIS,
el telèfon i altres canals telemàtics disponibles de l’Ajuntament, s’han atès 17.692 usuaris.

DADES GLOBALS D’USUARIS EXTERNS
Centre
Seu central
Arxiu Intermedi
TOTAL

Usuaris presencials

Consultes presencials

Usuaris remots

7.902

38.926

16.550

393

3.058

1.142

8.295

41.984

17.692

Comparativa usuaris i consultes externes presencials 2018-2019
2018

2019

Variació

Usuaris presencials

8.322

8.295

-0,32%

Consultes presencials

40.777

41.984

+2,96%
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5000
4500
4000

USUARIS 2018

3500

USUARIS 2019

3000

CONSULTES 2018
CONSULTES 2019

2500
2000
1500
1000
500

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

0

Unitats documentals sol·licitades no desarxivades

Consultes anul·lades pels usuaris
Consultes no anul·lades pels usuaris

2018

2019

Variació

349

419

+0,2%

1.359

1.208

-0,3%

COMPARATIVA SÈRIES DOCUMENTALS CONSULTADES 2018-2019
Nom i codi de la sèrie

2019

2018

A134 Acords municipals

101

129

A167 Població

10.868

12.497

A182 Hisenda

27

94

A183 Governació

275

241

F100 Personal

---

45

J100 Patrimoni municipal

---

117

K100 Educació

334

79

L100 Cultura

36

131

M111 Defensa Passiva

78

68

P100 Transports i circulació

116

147
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Q100 Obres públiques / Urbanisme

1.829

1.895

Q122 Activitats/Comerços

2.607

2.433

Q127 Obres particulars

23.538

22.572

Q162 Col·lecció de plànols

254

114

Expo 1888-1929

120

205

Holsa

27

39

Altres

788

1.178

Reproducció de documents usuaris externs
El total de reproduccions sol·licitades pels usuaris externs el 2019, en els diferents suports que
ofereix l’Arxiu, ha estat de 15.174 unitats entre plànols i documents, xifra que suposa un augment
del 30% respecte al 2018, i el suport digital és el més sol·licitat pels usuaris.

Suport

Unitats

Fotocòpies

2.804

Reproducció de plànols

3.035

Digitalitzacions

8.467

Fotografies

868

TOTAL

15.174

6.3. Dades globals de comunicació de
fons usuaris interns i externs
Intern
Usuaris presencials

Extern

287

8.295

Consultes presencials

4.446

41.984

Consultes remotes

6.094

21.963

Documents prestats

266

---

Documents retornats

485

---

Documents prestats en comodat

---

4

Autorització d’ús d’imatges

---

136
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6.4. Dades globals reproducció
documents usuaris interns i externs

de

Tipus
Reproducció en paper (inclou fotocòpies,
plànols)
Reproducció digital (inclou fotografies i
digitalització)
TOTAL

Internes

Externes

Totals

17.161

5.839

23.000

714

9.335

10.049

17.875

15.174

33.049
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7. EXPLOTACIÓ DEL FONS I DIFUSIÓ
7.1. Treballs d’investigació i recerca
1.

Història de l’educació a Barcelona

2.

Patrimoni bèl·lic de la Guerra Civil

3.

Immigració interna i polítiques urbanístiques entre 1951 i 1992

4.

Exhibicions etnogràfiques, zoos humans a Barcelona, aixantis

5.

Reordenació i producció d’espais públics en projectes de regeneració de polígons
d’habitatges: la Mina i Canyelles

6.

Refugis antiaeris

7.

La pintura i Barcelona. Anàlisis d’espais i edificis a través de la pintura

8.

Reglamentació de la prostitució a Barcelona

9.

Les plantes baixes de l’illa compresa entre el carrers Pujades, Bilbao, Llull i Marià Aguiló

10. Carles Fages de Climent. Somni de Cap de Creus
11. Tesi doctoral sobre la gestió dels mercats municipal a Barcelona
12. Cooperatives i altres formes d’autoorganització obrera al Poble-sec (1869-1939)
13.

Desenvolupament d’infraestructures durant la dictadura de Primo de Rivera (metro,
habitatge econòmic)

14. Espoli patrimonial i documental iniciat durant el mesos d’ocupació militar (gener-juny 1939)
15. Transició de la vela al vapor a la Barceloneta
16. L’origen de la Ciudad de los Muchachos (1951). Colònia de Can Puig
17. Ajuntament franquista: canvis en el nomenclàtor i alcaldes de barri
18. El primer ajuntament franquista
19. Ajuntament democràtic del 1979
20. El barri Xino. Història i evolució fins al 1940
21. Història del rugbi a Catalunya (1911-1941)
22. La plaça de Gaudí. Estació de metro Sagrada Família
23. La revolta de dones de gener del 1918
24. El retorn de les obres artístiques després de la Guerra Civil
25. Arquitectura medieval de Barcelona: carrer de les Basses de Sant Pere
26. Reformes a la casa de la ciutat de Barcelona del 1929
27. La primera immigració de la segona onada migratòria: 1940-1960
28. La indústria de l’Eixample: barri de la Sagrada Família
29. Els orígens i fets del molí de la Bordeta
30. Evolució dels noms dels carrers de Sant Martí de Provençals
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31. Estudi de cases amb jardí a Barcelona
32. El patrimoni arquitectònic i industrial
33. Formació de les cases i habitatges de Barcelona: construcció i rehabilitació
34. Vestíbuls del barri de l’Eixample
35. Indrets de Barcelona: la Satalia, carrer d’Aiguafreda, passatge de Roura i de Catalunya
36. Urbanització de la Meridiana i passatge de Leon i de Pau Hernández
37. Estudi sobre Francesc Layret, polític i advocat
38. Biografia dels jugadors del Futbol Club Barcelona
39. Polítiques de memòria a l’espai públic de Barcelona
40. Projecció exterior de Barcelona en temps de l’alcalde Josep Maria de Porcioles
41. Els aqüeductes de Dosrius
42. El subministrament d’aliments. Menjadors populars: 1936-1938
43. Petits paisatges: pou del carrer de Bragança
44. L’Exposició Internacional del 1929
45. Carrers i places que ja no existeixen de Sant Martí de Provençals
46. Intercanvi de presoners de la Segona Guerra Mundial a Barcelona
47.

L’estat d’excepció decretat entre el 24 de gener i el 25 de març de 1969, a conseqüència de
la conflictivitat a les universitats i a les fàbriques

48. Història, teoria i crítica de l’arquitectura: Can Batlló (Magòria)
49. Transformació urbana de la Trinitat Nova
50. Enriqueta Martí, la vampira del Raval
51. Refugis de la Guerra Civil al barri de Sants
52.

Estudi numismàtic dels bitllets emesos per l’Ajuntament de Barcelona durant la Segona
República.

53. Biografia sobre el periodista, crític d’art i escriptor Màrius Gifreda (1895-1958)
54.

Estudi dels edificis del carrer de Johann Sebastian Bach i rodalies de la plaça de Sant Gregori
Taumaturg

55. Programació i organització de les festes de la Mercè: 1984-1988
56. Festival Internacional de Música: 1982-1988
57. Actuacions de la Banda Municipal: 1986
58. Els hospitals de la ciutat de Barcelona
59. Tesi doctoral sobre les places del centre històric de Barcelona
60. La revolució de la vida quotidiana a Nou Barris, 1940-1975
61. La producció visual i iconogràfica de l’anarquisme
62. Parades de gènere de punt al voltant del Mercat de Sant Antoni.
63. Remodelació de l’Estació de França amb motiu dels Jocs Olímpics.
64. Evolució urbanística del districte de Nou Barris
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7.2. Exposicions, publicacions, mitjans de comunicació
Projectes de difusió propis
Títol

Assistents

Recorregut d’autor: “Les històries que amaguen els expedients administratius” a
càrrec de Francesc Caballé i Xavier Cazeneuve, AMCB, 12 de juny de 2019

38

XV Mostra de documents: “Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents.
1979-1983”, comissariada per Mireia Capdevida. Del 19 de juny de 2019 al 30 d’abril
de 2020.

6.500

Referències als mitjans de comunicació
Mitjà

Referències

Premsa

5

Ràdio

---

Televisió

1

Web

---

Col·laboracions en exposicions, audiovisuals i publicacions

Dates

Volum

Préstec per comodat
De l’1 d’abril

Nagasaki Prefectural Art Museum. Japó

al 31 de

4u

desembre
Reproduccions per exposicions
Exposició: “Barcelona km 0”. MUHBA
Exposició: “Pont de Marina, 90 anys d’història”. CC Ateneu
Fort Pienc

Del 19-3-2019
a l’1-12-2019
Del 14-6-2019
al 23-7-2019

Exposició: “Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris”.

Del 23-10-

Arxiu del districte de Nou Barris, de Sants-Montjuïc i de

2019 al 24-4-

Gràcia
Exposició: “Francesc Dalmau i l’art de les il·lusions òptiques”.
Museu del Cinema de Girona

1u
6u

2u

2020
Del 23-102019 al 24-4-

2u
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2020
Instal·lació artística: La Model, Espai Memorial
Exposició: “La Capella: 600 anys al Raval”. Antic Hospital de la
Santa Creu
Exposició: “Barcelona-Buenos Aires. Un puente de libros”.
Museo de Arte Español Enrique Larreta de Buenos Aires

Exposició: “Barcelona-Buenos Aires. Llibres d’anada i
tornada”. Biblioteca Jaume Fuster

Permanent

8u

Permanent

2u

Del 26-4-2019
al 20-5-2019

Del 8-11-2019
al 20-1-2020

4u

4u

Reproduccions per mitjans audiovisuals
Audiovisual de la Casa Museu Gaudí al Park Güell

2019

2u

2019

1u

2019

1u

2019

8u

2019

1u

2019

60 u

2019

4u

2019

10 u

Gravació de la XV Mostra de Documents “Fer la Barcelona
democràtica”. La il·lusió dels aprenents. 1979-1983” per
incloure en el documental Les eleccions del canvi. Dels carrers
als ajuntaments.
Vídeo testimonial de la història de l’antic cinema Ideal del
barri del Poblenou, actual Ideal. Centre d’arts digitals

Reproduccions per a publicacions
Sense autor. Del Ritz al Palace. 100 anys compartint records.
Autopublicació commemorativa
Segura, Isabel. Constructores de ciutat: Nou Barris. La lluita
de les dones pels drets de ciutadania. Serveis Editorials
Ajuntament de Barcelona
Artigues, Jaume; Mas, Francesc. Els models de casa fàbrica
als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de
Ciutat Vella de Barcelona. 1738-1807 / 1808-1856. Serveis
Editorials Ajuntament de Barcelona
Burgueño, Jesús. Cartografia municipal de Sant Gervasi de
Cassoles. IV Jornades d’Història de la Cartografia a Barcelona.
Resum de les ponències.

Arxiu Històric de la Ciutat de

Barcelona i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Magnone, Alberto; Romano, Mario. El Estadio Centenario.
Templo del futbol. Editorial Planeta
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Freixa, Mireia; Léniz, Mar. El Park Güell i els seus orígens,
1894-1926. MUHBA publicacions

2019

1u

2019

2u

2019

2u

2019

4u

2019

2u

2019

3u

2019

4u

2019

2

Notó, Jordi. Els 4 Gats. Les set vides d’un local emblemàtic de
Barcelona. Serveis Editorials Ajuntament de Barcelona i Viena
Edicions
Lacuesta, Raquel; Gonzàlez, Xavier. Eusebi Güell Bacigalupi,
patrici de la Renaixença. En el centenari de la seva mort
(1918-2018). Diputació de Barcelona, col·lecció El Palau a
Fons, núm. 6
Equip de l’Escola Ausias March. “El pas del temps. 125è
aniversari de l’escola”. Revista escolar anual digital: El Rovell
de l’Ou, núm. 16
Mülberger, Anette et al. “Testing the intelligence of
Barcelona’s schoolchildren in 1908”. Article: Revista de
Historia de la Psicología, vol. 40, núm. 1
Gil, Núria. “La casa Sayrach”. Article: Revista Coup de fouet
Guillamon Julià. Catàleg: Barcelona-Buenos Aires. Llibres
d’anada i tornada. Edhasa i Biblioteques de Barcelona
Cuenca, Cèlia. Catàleg: Francesc Dalmau i l’art de les il·lusions
òptiques (1839-1878). Ajuntament de Girona

7.3. Conferències, cursos, jornades i congressos

u.

Data

Assistents

1-6-2019

88

Jornada “La recerca local i el restabliment de la
Barcelona democràtica”: “Aproximació als recursos
documentals sobre la Barcelona a l’entorn de 1979”
a càrrec d’Eugènia Lalanza

7.4. Visites
S’han dut a terme 17 visites a la carta a les quals han assistit 287 persones, i 2 visites comentades
a la XV Mostra de Documents amb un total de 32 assistents. 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

Data

Assistents

FUNDESPLAI Fundació Catalana Esplai

21/1/2019

17

Arxiu Intermedi Regió Militar Pirenaica

5/2/2019

14

Centre Estudis Monlau

8/2/2019

40

Taller de restauració de Sant Pere de les Puelles

8/2/2019

3

CES Joan Maragall

19/2/2019

27

Gerència d’Ecologia Urbana (personal intern)

26/3/2019

20

IES Poblenou

4/4/2019

40

Perifferics c&f, SL, assignatura gestió d’arxius

24/4/2019

9

BARCELONA ACTIVA, SA SPMA, programes d’ocupació

30/5/2019

20

Relacions institucionals (personal intern)

4/6/2019

7

Servei de Llicències (personal intern)

5/6/2019

5

Fundació Privada Gentis

27/6/2019

10

Centre d’Estudis Politècnics

17/7/2019

16

BARCELONA ACTIVA, SA SPMA, programes d’ocupació

24/7/2019

16

Biblioteca General (personal intern)

9/10/2019

2

CEFP Núria Gavà

11/11/2019

24

CEFP Núria Gavà

15/11/2019

17

Nombre

Assistents

2

32

Visites comentades a l’exposició
XV Mostra de documents: “Fer la Barcelona
democràtica. La il·lusió dels aprenents”

7.5. Web i xarxes socials
Web

35.866 visites

Twitter

45 tuits

Facebook

38 post
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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
(documentalistes digitalització)

3

Becaris/àries
(alumnes

de

l’Escola

Superior

d’Arxivística i Gestió Documental,

5

ESAGED)
Contractació externa d’auxiliars de
sala de consulta i préstec intern
Servei de consergeria
(ampliació de l’horari de tarda)

3
1

Moviment de personal
Baixes de personal

Nombre

Tècnic superior d’Arxivística
(jubilació directora)
Altes de personal
Tècnic

superior

(conservació)

1
Nombre

d’Arxivística

1
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8.2. Activitats formatives
Formació externa i interna
rebuda i impartida
Jornades externes

Organitzador

XVII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents
de Catalunya: “L’arxiu social: de servei a
comunitat”

AAC-GD

Lloret de Mar, del 9-5-2019 al 12-5-2019
Internacional Congress on Architectural Archives

Arxiu del districte de Braga i Secció

“Professional Experiences in a Cultural Diversity”

d’Arxius d’Arquitectura del Consell

Braga (Portugal), del 25-9-2019 al 27-9-2019
Jornada tècnica
“Criteris d’intervenció i conservació preventiva
dels fons documentals”

Internacional d’Arxius
Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya

Valldoreix, 3-10-2019
V Trobada de Fotografia a Museus, Arxius i
Biblioteques. “Procediments fotomecànics: uns
processos estables, però complexos d’identificar”
Barcelona, 15-10-2019
XVI Congrés d’Història de Barcelona. “Barcelona:
del franquisme a la democràcia. El protagonisme
de la ciutadania (1973-1983)”

Museu Marítim de Barcelona

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Barcelona, del 25-11-2019 al 28-11-2019

Formació interna
Plans d’emergència
25-3-2019
Prevenció de riscos laborals a les oficines
3-6-2019
Manipulació manual de càrregues
10-7-2019

Hores lectives
2

2

3

Tècniques de control davant de situacions
estressants

16

Del 29-10-2019 al 19-11-2019
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Formació impartida

Organitzador

Jornada “La recerca local i el restabliment de la
Barcelona

democràtica”,

“Aproximació

als

recursos documentals sobre l Barcelona a
l’entorn de 1979” a càrrec d’Eugènia Lalanza. 1

Arxiu Municipal
Comissariat de Programes de Memòria

de juny de 2019

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 223.473,76 euros de capítol II (despeses corrents), més 23.981,60
euros de capítol IV (beques).

Pressupost
Ingressos
Capítol III (Taxes i altres ingressos)
Capítol IV (Subvencions i ajuts)

Quantitat
31.408,69 €
------

Despeses
Capítol II (Despeses corrents)

223.473,76 €

Capítol IV (Subvencions i ajuts-becaris)

23.981,60 €

Contractes de serveis

178.552,23 €
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8.4. Infraestructures
Paràmetres

Seu AMCB

Arxiu Intermedi

Totals

Superfícies
2

Superfície total

3.092 m

Superfície ocupada

2.100 m2

2.684,23 m

2

20.410,28 m
12.246,48 m

-----

120 m

8.163,80 m

11.637,98 m

7.134,08 m

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

Prestatgeries obertes (fixes)
Prestatgeries ocupades

2

2.000,00 m2

Dipòsits convencionals
Prestatgeries compactes

5.776,23 m

18.805,00 m

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
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8.5. Maquinari

Unitats

Destructores de paper

2

Lectors de microfilms

4

Escàners

2

Impressores b/n i color

6

Plòters

2
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