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Presentació
S’ha afirmat sovint que l’Arxiu Municipal de Barcelona és la memòria de la ciutat i un dels
màxims exponents de l’accessibilitat a la documentació per a tota la ciutadania. Avui que
parlem de transparència, accés a la informació i bon govern, podem assegurar que l’Arxiu
Municipal esdevé un peça clau en aquest procés perquè amb la gestió integral de la documentació garanteix el compliment d’aquest dret i enforteix els vincles entre administració i
ciutadans.
M’agradaria, també, destacar l’esforç que, any rere any, s’està fent per oferir totes les dades
incloses en aquesta memòria 2013 amb la màxima voluntat de retre comptes i d’informar
sobre les activitats d’un servei bàsic per a la ciutat i la seva gent.
Per fer possible aquest accés universal al patrimoni, s’han intensificat les actuacions per
al tractament, la descripció i la digitalització dels fons i les col·leccions documentals. En
aquest sentit, cal valorar els esforços per normalitzar i incorporar cada vegada més documents digitalitzats al catàleg en línia que donarà com a resultat un nombre considerable de
documents consultables en els propers anys. El catàleg, en constant creixement, facilita a
tots els usuaris la consulta de documentació textual, fotografies, gravats, mapes i plànols
històrics de la ciutat. Al costat d’aquests serveis en línia, volem refermar la voluntat de servir
a la ciutadania a través de la consulta presencial dels documents, que conviu amb l’avanç
de les plataformes digitals.
En un moment apassionant en què es reviuen esdeveniments cabdals de la nostra història,
l’Arxiu Municipal de la capital de Catalunya ha contribuït al coneixement i la difusió de les
fonts primàries amb exposicions, publicacions, congressos i conferències. En aquesta singladura per recuperar la veu d’aquelles persones que ens van precedir, vull remarcar enguany
una iniciativa de memòria històrica amb l’inici del programa expositiu sobre la “Barcelona en
postguerra, 1939-1945” un relat inèdit sobre els anys més durs de la postguerra a la nostra
ciutat, o la publicació de l’Autobiografia de Barcelona, una visió original de la història de
Barcelona a través dels documents de l’Arxiu Municipal.
Els arxius i els documents no són només dels governs o les corporacions, perquè el lliure
exercici del coneixement del passat i del present pertany a tots els ciutadans sense excepció.
Jordi Martí i Galbis
Regidor de Presidència i Territori

Índex
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Introducció
La memòria que teniu a les mans és l’expressió del compliment, any rere any, de la missió
de l’Arxiu Municipal de Barcelona, per tal de servir a la ciutadania i a l’administració municipal en la gestió, el tractament, la preservació i la comunicació dels documents. D’aquesta
manera, volem retre compte dels projectes i les accions de tots els òrgans i centres de l’Arxiu
Municipal que tenen com a finalitat vetllar pel patrimoni documental de la ciutat i fomentar
els drets de les persones a l’accés a la informació.
Per posar en funcionament els serveis i les activitats de l’Arxiu Municipal amb eines de
planificació i control de la gestió, cal remarcar la importància del Pla Director d’Arxius
2012-2015, com a guia i full de ruta d’aquests anys. Així, podem dir que s’han assolit molts
reptes previstos relacionats amb la creació de noves directrius, el tractament i la gestió dels
documents, la utilització de les TIC en tots els processos, i l’organització d’activitats científiques i de difusió.
Enguany, han culminat diversos projectes de divulgació del patrimoni documental, amb
especial èmfasi volem destacar l’edició de l’Autobiografia de Barcelona de l’autor Daniel
Venteo, un llibre que vol acostar els tresors de l’Arxiu Municipal de Barcelona a la ciutadania
per tocar i veure de prop els valuosos documents de la història de Barcelona. Es tracta d’una
selecció acurada de més de mig miler de documents de totes les èpoques i formats que ens
parla en primera persona de la vida de la ciutat i de les persones.
Barcelona ha esdevingut un centre important de congressos i fòrums professionals de primer ordre i, en aquest sentit, aquest any també ha estat la capital de l’arxivística catalana.
Conjuntament amb l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya i altres institucions, l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat el XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya
amb el títol “Arxius, Identitat i Estat”. Ha estat una oportunitat excel·lent per estudiar i
debatre l’aportació dels professionals al moment actual per construir un nou sistema arxivístic català, també de revisar les estructures i les seves competències, i de contribuir des de
l’òptica real a l’exercici de transparència i a l’accés a la informació per a tota la ciutadania.
Igualment, s’ha de fer un balanç positiu en la màxima rendibilitat de les tecnologies en els
processos arxivístics i de gestió documental. Així doncs, els projectes de l’administració
electrònica, dia rere dia, incorporen més estàndards i criteris de gestió documental, que culminaran amb la implementació de l’arxiu electrònic segur. Al costat, destaquen els projectes
dels diferents centres per digitalitzar i fer accessible el patrimoni documental a través de
les plataformes de consulta; també aquest repte és una de les estratègies potents amb continuïtat en els propers anys que donarà com a resultat l’accés i la difusió d’un gran nombre
d’imatges digitals.
El balanç que aquí es presenta, referma el treball dels professionals de l’Arxiu Municipal
de Barcelona per progressar tècnicament i millorar els serveis oferts a les persones que
s’atansen als diferents centres per trobar respostes a les seves gestions o als interrogants
de tot tipus d’històries personals, científiques o, simplement, des de la pura curiositat i
l’estimació als barris i a la Ciutat.
Joaquim Borràs Gómez
Arxiver en cap

Índex
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1. Direcció Arxivística
Organització i planificació
Comitè de Direcció
És l’òrgan encarregat d’informar, assessorar i fer propostes en tot allò que té relació amb
la política arxivística de l’Ajuntament de Barcelona. El Comitè de Direcció està format actualment per l’Arxiver en cap, els directors de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, així com
les responsables del Servei de Coordinació de Centres i de Gestió Documental. Durant l’any
2013 es van celebrar 9 reunions en les quals es van dissenyar les línies estratègiques i els
programes de gestió documental i arxivístics que impulsen el Pla Director d’Arxius 20122015.

Pla Director d’Arxius 2012-2015
El Pla Director d’Arxius (PDA), iniciat l’any 2012, segueix constituint l’eina de gestió, marc
estratègic i full de ruta de les actuacions del Sistema Municipal d’Arxius, que cohesiona i
marca el camí per assolir els objectius comuns en benefici d’un millor servei a la ciutadania
i al tractament del patrimoni documental.
El PDA 2012-2015 s’estructura en 5 ponències, 17 objectius operatius i 51 plans d’actuació,
que s’ajusten a l’expressió màxima de l’efectivitat i l’optimització dels recursos existents.
Arrel d’un procés d’avaluació conjunt, s’han fusionat alguns plans d’acció i se n’han tornat
a definir d’altres, donant com a resultat final 51 plans d’acció dels quals se n’han finalitzat
9. En volem destacar la definició d’un de nou, l’objectiu del qual és dimensionar i proposar
un nou model d’Arxius Centrals de l’Ajuntament de Barcelona.
Ponència

Plans d’acció
Iniciats

Acabats

Pendents

Totals

P1 Planificació i normativa

7

1

3

11

P2 Gestió documental

3

4

10

17

P3 Tractament dels fons i documents

5

2

3

10

P4 Preservació i seguretat

5

0

2

7

P5 Comunicació i difusió

4

2

0

6

24

9

18

51

Total

Treball per objectius
A partir dels objectius estratègics definits al Pla Director d’Arxius, s’elaboren uns programes
quadriennals i, cada any, els centres d’arxiu desenvolupen els objectius corresponents a
aquell període.
Es procura que els objectius proposats siguin realistes, concrets i mesurables i que s’assoleixin
en el període de temps fitxat. El treball per objectius és una eina de planificació que permet
avaluar les actuacions realitzades.

Índex
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Anàlisi d’indicadors
Des de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius es porta a terme una anàlisi dels indicadors de gestió per mesurar i valorar les accions més destacades que realitzen els centres
d’arxiu.
Les dades són reportades mensualment pels centres i engloben diversos indicadors descriptius com per exemple: documents ingressats, nombre d’usuaris, documents consultats,
reproduccions, activitats de difusió, etc.
Tota aquesta informació permet conèixer i dimensionar millor els serveis que s’ofereixen tant
a la ciutadania com a la pròpia administració municipal [veure Arxiu en xifres].

Normatives aprovades
• Directriu Tècnica per a l’Organització dels Documents i dels Directoris Electrònics
El mes d’agost, es va aprovar la Directriu Tècnica per a l’Organització dels Documents i dels
Directoris Electrònics adreçada a tot el personal de l’Administració municipal. La Directriu
estableix uns criteris per a l’organització, classificació, ordenació, denominació i manteniment dels directoris electrònics especialment en les unitats de xarxa comunes, i s’emmarca
dins el sistema de gestió documental municipal, el Sistema AIDA.
Així, doncs, en el document es tracten diferents aspectes com el nombre recomanable de
nivells de carpetes en l’estructura del directori, la denominació de carpetes i de documents,
i el manteniment, entre d’altres.

Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació
(CMAAD)
La CMAAD és l’òrgan responsable de determinar els valors dels documents i proposar-ne el
termini de conservació i el règim d’accés. Està formada pels membres següents:
President:
- Sr. Joan Angulo, gerent de Recursos
Vicepresident:
- Sr. Joaquim Borràs, arxiver en cap
Vocals:		
- Sr. Jordi Casas, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.
- Sr. Joan Manuel Abril, director de serveis jurídics.
- Sr. Manuel Sanromà, director dels serveis informàtics i tecnologies de la informació.
- Sr. Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu Històric de la Ciutat.
- Sra. Montserrat Beltran, directora de l’Arxiu Municipal Contemporani.
- Sra. Núria Bosom, cap del Servei de Coordinació de Centres de la Direcció del Sistema
Municipal d’Arxius.
- Sra. Gemma Bayó, cap del Servei de Gestió Documental de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i secretària de la Comissió.
- Sra. Mercè Tàtjer, historiadora especialista en documentació municipal contemporània.
- Sr. Francesc Vilanova, professor universitari especialista en història contemporània.
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El 2013 es van portar a termes dues sessions de la CMAAD, el 3 de juliol i el 16 de desembre, en les quals es van presentar:
• 11 expedients d’avaluació
• 5 informes / documents per a aprovació
• 23 expedients d’eliminació

Expedients d’avaluació 2013
Codi AIDA

Nom de la sèrie

Dictamen

Termini

H125

Expedients d’atorgament de subvencions: modificació de dictamen en relació al termini d’eliminació

Eliminació

6 anys

H144

Expedients de bestreta de caixa fixa

Eliminació total

6 anys

H146

Expedients d’autoliquidació i liquidació de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua)

Eliminació total

6 anys

H150

Manaments de pagament. Informe de revisió del dictamen

Conservació parcial

6 anys

Manaments de pagament extra pressupostari: adopció de dictamen
L116E110

Expedients de rodatge de la Barcelona- Catalunya
Film Commission

Eliminació total

1 any

M114

Fotografies d’intervencions de bombers: informe sobre el règim d’accés

Accés restringit

25 anys /
50 anys

Q122U18

Expedients d’inspecció d’activitats

Dictamen ajornat

-

Q126U18

Expedients d’inspecció d’urbanisme

Dictamen ajornat

-

Q157U18

Expedients d’inspecció de l’ocupació de la via pública

Dictamen ajornat

-

S128

Cens Municipal d’animals de companyia

Eliminació de la documentació d’alta al
cens, en suport paper

T100

Fons fotogràfic de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Conservació parcial

1 any

No s’aplica

Informes i documents per a aprovació 2013
Núm. Inf.

Títol

Resolució

1

Proposta de creació d’una Comissió Permanent de la CMAAD

Aprovació.
Revisió jurídica

2

Norma de consulta i accés a la documentació

Aprovació.
Inici de tramitació

3

Presentació del procediment i formularis d’accés a documentació
reservada

Aprovació

4

Presentació del protocol de digitalització segura de l’Ajuntament
de Barcelona

Aprovació.
Inici de tramitació

5

Aprovació del Règim de funcionament intern de la CMAAD

Aprovació

Índex
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Expedients d’eliminació 2013
Codi norma

Nom sèrie

Anys

Ml a
eliminar

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
C104.1

Reclamacions al Tribunal Econòmic-Administratiu
Provincial i Contenciós

1969-1994

191,20

C110.1

Informes jurídics (còpies)

1984-1990

6,60

C123.1

Expedients d’arbitratge i mediació

2004-2005

39,76

H146.15

Expedients d’impostos municipals sobre l’increment
dels terrenys de naturalesa urbana

1974-1982

412,60

1987-1998

23

1995-1997

15,36

1984-1999

1,5

1984-1985

1,56

1997-1998

17

Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Q129.1

Expedients d’Obres menors

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Q129.1

Expedients d’Obres menors

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Q157.3

Expedients d’Ocupació de la via pública. Vetlladors

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó
Q129.1

Expedients d’Obres menors

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Q129.1

Expedients d’Obres menors

Arxiu Central de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
B164.1

Correspondència amb els ciutadans

2001-2003

0,24

F162.1

Retribucions complementàries: autorització per serveis
extraordinaris. Unitat de Disciplina viària

2004-2005

0,24

M113.11

Expedients de demandes juridicoadministratives.
Seguretat ciutadana

2007

4,68

M114.1

Gestió de les intervencions: activitats diàries

2000-2006

24,60

M114.7

Gestió de les intervencions: autorització d’operacions
de càrrega i descàrrega

2001

0,12

M114.13 U19

Informes a tercers per actuacions de la Guàrdia Urbana

2007

1,44

M115.7

Ordres de precintament i desprecintament de vehicles

2009

1,92

2005-2008

140

Arxiu Central de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
X109.1E30

Informes per al reagrupament familiar
i arrelament social

Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
F169

Certificats de les retencions de l’IRPF

1992-2009

3,45

F172.1

Previsió social: Fulls d’alta i baixa

1997-2010

94,60

1984-2005

1.279

2009-2011

23

Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Q157.3

Expedients d’impostos municipals sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua
i taxa d’equivalència)

Gerència de Recursos. Direcció d’Administració General
G124.1

Anuncis al tauler d’edictes

Total metres lineals eliminats

14

Índex

2.281,83

Pàg. 31

1. Direcció Arxivística

També destaquem la redacció del Règim de funcionament intern de la CMAAD. A més
d’altres funcions, és l’òrgan competent per informar sobre les peticions d’accés a la informació protegida que ocasionalment es produeixen als centres d’arxiu. Atès que els terminis
per respondre a les peticions i a les reclamacions d’accés són generalment d’un mes i, en
canvi, el règim de sessions presencials és d’una per semestre, es proposa un doble règim
de funcionament: les sessions presencials es duran a terme dins dels terminis establerts
reglamentàriament, mentre que les sessions virtuals o a distància es convocaran quan calgui
prendre decisions que no poden esperar els terminis habituals de les sessions presencials.

Gestió documental
Projectes d’Administració Electrònica
S’ha continuat amb l’activitat del Comitè d’administració electrònica de la Direcció del
Sistema Municipal d’Arxius, la finalitat del qual és gestionar les competències de gestió
documental pròpies en l’àmbit de l’Administració electrònica. Aquest comitè, format per un
grup d’arxivers i arxiveres de la DSMA, porta a terme, entre d’altres, la tasca de coordinar la
participació de l’AMB en els diferents projectes d’Administració electrònica de l’Ajuntament
de Barcelona.

• Revisió del projecte de gestió de documents electrònics
Data d’inici i final: 2013
Revisió i avaluació de les característiques i utilitats del gestor documental, de les aplicacions
de funcionament i de les eines que cal millorar i implementar a fi d’adequar tot el sistema
al model d’expedient electrònic que s’està treballant.

• Comissions de plenari
Data d’inici: 2012
Data final: 2013
Definició de les característiques necessàries de gestió documental per als expedients de
sessions i llibres d’actes electrònics de les diferents comissions de plenari.

• Aplicació del Catàleg de documents
Data d’inici i final: 2013
Elaboració de l’aplicació que gestionarà el catàleg de documents en base al model creat el
2012 i que servirà per un major control i racionalització del contingut dels expedients electrònics.

• Protocol de digitalització segura per l’Ajuntament de Barcelona
Data d’inici: 2012
Data final: 2013
Elaboració del protocol de digitalització que permetrà la creació de còpies digitals autèntiques i, conseqüentment, la possibilitat d’eliminar els documents originals en suport paper i
poder anar reduint l’existència dels expedients híbrids.

Índex
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Registre de fons del Sistema Municipal d’Arxius
El registre de fons és una eina que permet tenir constància i mantenir actualitzades les dades bàsiques i el número de fons del Sistema Municipal d’Arxius.
Durant aquest any s’han donat d’alta un total de 18 fons dels quals 1 és institucional, 12
privats, i 5 són col·leccions. Es detallen a continuació:
Fons donats d’alta
Tipus de fons

Nom

Centre

Fons institucionals

Consorci de Biblioteques de Barcelona

AMCB

Fons privats

Miquel Garriga i Roca
Ramon Rosselló i Donato
Família Grenzner
Família Sedó

AHCB

Nicholas Jacobs
Tomàs Fàbregas Catarineu
Josep Guardiola Bonet

AFB

Bonaventura Batlle i Piera
Francesc Carbonell i Barberà
Joaquim Tapiola i Balmes

AMDC

Desideri Díez Quijano
Associació Amics del Parc de Sant Martí

AMDHG
AMDSM

Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció

AHCB
AMDCV
AMDC
AMDSG
AMDHG

Col·leccions

d'Ephemera de l'AHCB
Arxiu Popular de la Barceloneta
Família Brengaret-Framis
de postals de l'AMDSG
de Fotografies de l'AMDHG

Quadre de Classificació Uniforme
S’ha revisat, modificat i actualitzat la secció Acció i Benestar Social i s’ha continuat amb les
actualitzacions puntuals del Quadre.

Protecció de dades de caràcter personal en suport paper
S’han dut a terme dos projectes:

• Modificació del fitxer Arxiu Municipal Contemporani: gestió d’entrades i de sortides de consultors i préstecs temporals
Data d’inici i final: 2013
Amb el desenvolupament del pla d’acció 4.3.5 Redactar el formulari de compromís de
confidencialitat es va veure la necessitat de modificar el fitxer esmentat pel fitxer “Arxiu
Municipal de Barcelona”, per tal de donar empara legal a tots els fitxers que contenen dades
personals de tots els centres del Sistema Municipal d’Arxius i que tenen com a finalitat i
usos previstos: la gestió de les sol·licituds d’accés i consulta als documents, de l’accés als
edificis i de les relacions amb els usuaris de l’Arxiu.
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• Redacció del procediment de notificació, gestió i registre d’incidències en suport
paper
Data d’inici i final: 2013
S’ha redactat la normativa del procediment de notificació, gestió i registre d’incidències,
que defineix els elements bàsics i els passos a seguir per notificar, gestionar i registrar les
incidències que poden afectar a la seguretat dels sistemes d’informació i a la protecció de
dades personals en el context de la documentació en suport paper. A més de la normativa,
s’han establert els canals de notificació (creació d’un compte de correu genèric arxcap_incidenciesseguretatpaper@bcn.cat) i s’han creat els instruments de gestió i registre: formulari
de notificació d’incidències i base de dades del Registre d’incidències.

Accés a la documentació
S’ha desenvolupat un procediment per regular les actuacions que cal dur a terme per autoritzar l’accés a documents amb dades o informacions protegides, amb finalitats de recerca. El
procediment descriu com s’ha d’actuar quan hi ha una petició d’accés a documents restringits i crea també els instruments d’actuació: formulari de Petició de consulta de documents
d’accés restringit; formulari per a l’Informe del director/a o persona responsable del centre
d’arxiu; formulari de Compromís de confidencialitat i Declaració signada d’estar informat de
les responsabilitats que s’han d’assumir en cas de mal ús de la informació o de no complir
amb el deure de confidencialitat.

Curs virtual “Organització i arxiu de documents”
S’han actualitzat els continguts i les pràctiques del curs virtual d’”Organització i arxiu de
documents” i durant l’any s’han coordinat les dues edicions que s’han dut a terme, una a la
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, del 16 d’abril al 28 de maig, i l’altra dirigida a
tot l’Ajuntament, del 19 de novembre al 18 de desembre.

Atenció als Centres
El suport i l’atenció als diferents centres del Sistema Municipal d’Arxius és un dels serveis
més significatius de la Direcció del Sistema d’Arxius. Es treballa per a homogeneïtzar els
criteris i procediments de treball i s’ofereixen eines, recursos i formació específica. També,
s’impulsa la implantació de projectes transversals, es dóna assessorament tècnic en arxivística i gestió documental, i s’administra el programa de gestió d’arxius, entre d’altres aspectes.
Durant el 2013 s’han atès un total de 470 consultes de les quals se n’han resolt 464. Del
total de consultes resoltes, 258 ho han estat directament per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i 212, per l’Institut Municipal d’Informàtica i altres serveis, als quals han
estat derivades. Sobre les temàtiques de les consultes realitzades, destaquem que el 87%
han estat sobre el programa de gestió d’arxius, un 7% sobre arxivística i gestió de centres, un
5% sobre les plataformes de comunicació digital (web, intranet i Facebook) i la resta (1%)
sobre digitalització.
Nombre de consultes
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Total

Consultes rebudes

44

45

38

50

35

61

58

23

42

36

23

15

470

Consultes ateses

16

30

19

28

14

47

32

14

23

22

10

3

258

Consultes derivades

28

15

19

22

21

14

26

9

19

14

13

12

212
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Evolució de les consultes

60

50

40

Consultes rebudes

30

Consultes ateses
Consultes derivades

20

Desembre

Novembre

Octubre

setembre

Agos t

Juliol

Juny

Maig

Abri l

Març

Febrer

Gene r

10

Temàtica de les peticions

87%
5%
4%
3%
1%

Gestor d’arxius
Comunicació digital
Arxivística
Gestió de centres
Digitalització

Seguiment i control de plagues
A través de l’Agència de Salut Pública, es duu a terme un programa de prevenció i conservació a tots els centres d’arxiu del Sistema que resulta de vital importància per a la preservació del patrimoni documental. Consisteix en l’actuació semestral i control preventiu de
l’existència d’insectes, rosegadors i agents microbiològics que poden posar en perill els fons
documentals.
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Comunicació i participació
Convenis i col·laboracions
• Editorial Efadós S.L.
S’han signat dos contractes de coedició amb l’Editorial Efadós S.L. per a la publicació
del llibre Onze de Setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona i de la
col·lecció de L’Abans: recull gràfic dels barris de Barcelona.

• Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
Continuació de la col·laboració iniciada l’any anterior entre l’Arxiu Municipal de Barcelona
i la Fundació Carles Pi i Sunyer per impulsar conjuntament l’organització d’un programa
expositiu i de divulgació sobre els primers anys de la postguerra a Barcelona, 1939-1945.
Aquesta iniciativa culmina la recerca realitzada per les investigadores de la Fundació en els
fons documentals del Sistema Municipal d’Arxius, que ha permès la recuperació de nombrosa documentació inèdita d’un període fonamental de la història contemporània de Barcelona
i ha donat com a fruit, l’any 2013, la realització de quatre exposicions.

Participació i difusió
• Participació en el Dia Internacional dels Arxius
Com cada any, l’Arxiu Municipal de Barcelona s’ha sumat a la celebració del Dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny, amb un ampli ventall d’activitats adreçat a la ciutadania per
donar a conèixer el paper dels arxius i el seu ric i mil·lenari patrimoni documental.
Des dels diferents centres de l’Arxiu Municipal es van organitzar un total d’11 activitats,
entre les quals destaquem les quatre exposicions realitzades a, l’AHCB, l’AMCB, l’AFB i
l’AMDC, en el marc del Projecte expositiu “Barcelona en Postguerra, 1939‐1945”, quatre
mirades sobre un episodi tràgic i violent que va marcar la història de la nostra ciutat.
Més de 3.500 ciutadans i ciutadanes van apropar-se als diferents centres d’arxiu per participar de les activitats; jornades de portes obertes, visites, conferències i exposicions, i per
conèixer les instal·lacions i alguns dels importants fons documentals que s’hi custodien.

• Projecte “Barcelona en postguerra, 1939-1945”
El mes d’abril es va iniciar, amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer, el projecte
“Barcelona en Postguerra, 1939-1945”, amb l’objectiu de recordar aquest amarg i tràgic
període de la història de la nostra ciutat, des de l’entrada de les tropes franquistes el 26 de
gener del 39 i fins el final del mandat de l’alcalde franquista Miguel Mateu i Pla, a través de
la documentació inèdita que es conserva a l’Arxiu Municipal de Barcelona.
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El projecte es va iniciar amb quatre exposicions als diferents centres d’arxiu, inaugurades
durant el 2013, i tota una sèrie d’activitats complementàries:
- “Una crònica fotogràfica” a l’ Arxiu Fotogràfic de Barcelona, del 19 d’abril al 28 de setembre de 2013. 11.269 participants
- “La cultura oficial de la Barcelona franquista” a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
del 13 de maig al 31 d’octubre de 2013. S’ha realitzat la conferència “La cultura oficial
de Barcelona durant els primers anys del franquisme, 1939-1945”. Han visitat l’exposició
i participat a la conferència 15.296 participants
- “La ciutat després de la desfeta” a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, del 27
de maig de 2013 al 27 de gener de 2014. També s’ha dut a terme la conferència “Espais de transició comercial i obra particular de la Barcelona franquista”. Ha comptat amb
2.486 participants
- “Viure a les Corts en el primer franquisme” a l’Arxiu Municipal del Districte de les Corts,
del 27 de maig al 24 de setembre de 2013. L’exposició s’ha complementat amb:
		 - Rutes pels principals espais de la memòria històrica de les Corts
		 - Debat sobre “Barcelona i les Corts a la postguerra”
		 - Debat sobre “La Presó de Dones al barri: memòries de les Corts”
Hi ha participat un total de 1.456 participants.
El projecte inclou altres accions que es duran a terme durant el 2014: una exposició central al Castell de Montjuïc, l’edició del llibre Barcelona en postguerra, 1939-1945 i la seva
presentació, una conferència i una taula rodona, així com el desenvolupament d’un ampli
programa de visites guiades dirigides a tot el públic i a la comunitat educativa.

• Edició del llibre Onze de Setembre. Història de la commemoració de la Diada a
Barcelona
Amb motiu de la celebració de l’Onze de Setembre, i dins el programa d’actes previstos per
a la commemoració del tricentenari, l’Arxiu Municipal de Barcelona va editar, conjuntament
amb l’editorial Efadós, el llibre Onze de Setembre. Història de la commemoració de la Diada
a Barcelona de Sebastià Riera, cap de Fons Documentals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona i professor de la Universitat de Barcelona.
La presentació del llibre, en què van assistir 50 persones, va tenir lloc el 9 d’octubre a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, i va comptar amb la participació de l’historiador Josep
Maria Solé i Sabaté, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, amb
la conferència “1714, la continuïtat”.

• Edició del llibre Autobiografia de Barcelona
L’Arxiu Municipal de Barcelona va editar, conjuntament amb l’editorial Efadós, el llibre Autobiografia de Barcelona. La Història de la ciutat a través dels documents de l’Arxiu Municipal
de Barcelona, de l’historiador i museòleg Daniel Venteo.
Es tracta d’un recorregut pels darrers vuit segles de la història de la ciutat, des de la creació
del govern municipal autònom de Barcelona fins a les eleccions municipals del 1979, a través d’una selecció de més de 500 documents, alguns d’ells inèdits.
L’acte de presentació, presidit per l’alcalde Xavier Trias, va tenir lloc el 17 de desembre i
va aplegar més de 200 persones al Saló de Cent de l’Ajuntament. Va comptar amb la participació de Jaume Sobrequés i Callicó, director del Centre d’Història Contemporània de
Catalunya, que va pronunciar la conferència “La memòria històrica de Barcelona als arxius
de la ciutat”.
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• Participació a la “Mostra d’activitats i recursos educatius”
L’Arxiu Municipal de Barcelona va participar a la “Mostra d’activitats i recursos educatius”
en el marc de la jornada de presentació del Programa d’Activitats Escolars 2013-2014, celebrada al CosmoCaixa el mes de juny.
Es va disposar d’una taula pròpia, dinamitzada per professionals de l’AFB, l’AMDS, l’AMDC,
l’AMDSM i l’AMDSA, en què es van exposar dossiers didàctics, material de difusió i altres
recursos de consulta dirigits a la comunitat educativa.

• Participació als actes de celebració del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat de Ciutat Vella
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l’1 de desembre de
2013, i acceptant la invitació de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Ciutat Vella, es van oferir dues visites comentades, una a l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona i una altra a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Les 32 persones participants, amb
mobilitat molt reduïda, van valorar molt positivament l’activitat, destacant la vàlua dels documents, l’explicació i contextualització històrica i la proximitat del conductor que va facilitar l’adaptació al ritme i a les necessitats de comunicació de cada persona.

Comunicació amb els usuaris
• Suggeriments i reclamacions
Una part de les comunicacions dels usuaris es gestionen a través del sistema IRIS (gestió
d’Incidències, Reclamacions i Suggeriments) de l’Ajuntament de Barcelona. Per donar una
resposta més ràpida i efectiva a la ciutadania, les sol·licituds s’atenen tant des dels mateixos
centres com des de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius.
L’any 2013 s’han atès un total de 2.053 consultes amb un temps de resolució mig de 3,59
dies. S’observa la reducció d’un 10% en el nombre de consultes en relació a l’any 2012 i,
també, d’un 13% menys en el temps de resolució mig, de tal manera que l’usuari ha rebut
una atenció més ràpida i àgil.
Distribució de consultes per centres

23%

11%

47%

AMCB
AMD
AFB

10%

DSMA
AHCB

9%

Índex

21

Memòria Arxiu Municipal de Barcelona 2013

Per altra banda, es van tramitar 62 consultes a través del correu corporatiu de la Direcció
del Sistema Municipal d’Arxiu. A través del full d’incidències, queixes, suggeriments i agraïments, que els diferents centres d’arxiu posen a disposició del públic, es van tramitar 6
queixes, 6 suggeriments i 2 agraïments o felicitacions.

• Les webs
L’Arxiu Municipal de Barcelona disposa actualment de 4 pàgines web: una de general, que
inclou els Arxius Municipals de Districte, i les de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
S’han rebut un total de 203.623 visites. La comparació d’aquestes visites amb els 58.745
usuaris, presencials i remots, dels centres d’arxiu, ens ofereix una proporció d’una visita
presencial o remota per cada 3,47 visites virtuals.
En el quadre següent es mostren els indicadors de la nostres plataformes web. El nombre
més elevat de visitants es situa a l’Arxiu Municipal de Barcelona, que engloba els Arxius
Municipals de Districte.
Webs dels centres de l’AMB
Indicador

AMB

Visites rebudes

89.765

27.687

61.841

24.330

203.623

Visitants

46.240

14.633

29.169

24.902

114.944

306.854

100.069

149.296

92.766

648.985

Pàgines visualitzades

AMCB

AHCB

AFB

Total

• La Intranet
Pel que fa a la plataforma dirigida al personal de l’administració, ha rebut 5.309 visites,
2.916 visitants amb un total de 20.965 pàgines visualitzades.

• Xarxes socials
Des de l’any 2012, l’AMB disposa de dues pàgines a la xarxa social de Facebook, la de
l’AMB, que dóna veu i visibilitat a l’activitat de tots els centres, serveis i òrgans del Sistema Municipal d’Arxius; i la de l’AFB, que té com a objectiu difondre el seu fons i les seves
activitats.
Des del gener al desembre de 2013, el Facebook de l’AMB va publicar 354 notícies i s’han
fet fans de l’arxiu un total de 1.500 persones, que han interaccionat a través de 7.378
‘m’agrada’, 1.775 comparticions i 588 comentaris. Pel que fa al Facebook de l’AFB, en el
mateix període de temps s’han publicat 238 notícies i s’han fet fans de l’arxiu 4.629 persones, que han interaccionat a través de 6.487 ‘m’agrada’.

• Amics de l’Arxiu
Aquest programa té per objectiu cercar el suport de la ciutadania per conservar i donar a
conèixer el ric patrimoni documental de l’Ajuntament de Barcelona. Pot ser Amic o Amiga de
l’Arxiu qualsevol persona o institució interessada a participar activament en la promoció, la
conservació i la difusió del patrimoni documental custodiat a l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Actualment hi ha 38 Amics i Amigues de l’Arxiu, a qui, a més de convidar als diferents actes
i activitats duts a terme pels diferents centres d’arxiu, s’ha ofert la possibilitat d’adquirir els
llibres Onze de Setembre, Història de la commemoració de la Diada de Barcelona i Autobiografia de Barcelona, amb un 20% de descompte.
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Projecció externa
• XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya. Arxius, Identitat i Estat
23, 24 i 25 de maig (Barcelona)

L’Arxiu Municipal de Barcelona ha donat suport econòmic i ha organitzat, conjuntament amb
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, el XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya. Diferents professionals de l’AMB han participat com a membres en els Comitès organitzador i científic, i
tretze més hi han assistit com a oients.
El Congrés es va celebrar a l’auditori AXA de l’Illa Diagonal de Barcelona, espai cedit per
l’Ajuntament; i sota el títol “Arxius, Identitat i Estat”, va aplegar més de 200 professionals
de l’arxivística i la gestió documental.
Aquest espai professional, que s’organitza bianualment, va convidar a la reflexió al voltant
del rol dels arxius en el nou escenari polític i social, i a dissenyar estratègies i mecanismes
per garantir una eficaç coordinació entre el govern de l’Estat espanyol i Catalunya en matèria arxivística, en un intent d’evitar la instrumentalització dels fons documentals i seguir
avançant en la construcció d’un sistema arxivístic català modern en la gestió i preservació
de la documentació electrònica, peça clau de l’eficiència i la transparència administrativa.
Va comptar amb la participació d’experts locals i d’altres països del nostre entorn europeu,
com Bèlgica, Repúbliques Bàltiques o l’ex Iugoslàvia, que van aportar la seva experiència i la
seva mirada per eixamplar els nostres horitzons professionals i entreveure respostes diferents
a una situació que demana la implicació de tots els agents socials.

• Participació a la XXXI Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local
4 d’octubre (San Sebastián de los Reyes)

Com a membre d’aquest grup de treball, que aplega a més de cinquanta arxivers i gestors
documentals de la geografia espanyola, representants de l’Arxiu Municipal de Barcelona van
participar a la 31a edició de la Mesa que va tractar sobre les xarxes socials i la web 2.0 als
arxius municipals amb la presentació del pla de comunicació 2.0 de l’AMB, en concret, sobre la seva presència a la xarxa social de Facebook i a la Viquipèdia.
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Recursos humans
Formació
El personal de l’Arxiu Municipal de Barcelona ha assistit a diverses accions formatives, organitzades per la mateixa Direcció del Sistema d’Arxius en col·laboració amb el Departament
de formació de personal de l’Ajuntament de Barcelona, o per altres administracions, associacions professionals, institucions, universitats, etc.
Tallers

Assistents

Hores

Programa de gestió d’arxius (1a edició)

19

5

Programa de gestió d’arxius (2a edició)

16

5

Assistents

Hores

Gestió i tractament d’imatges digitals i geolocalització

36

15

Total

71

25

Seminari

Cal destacar la participació del personal en jornades o congressos del sector, com per exemple:
• Curs de màrqueting cultural. Institut de Cultura de Barcelona. 8 de gener, 20 i 27 de novembre i 10 i 13 de desembre
• Clipfiles. Centre Cultural La Virreina. 12 d’abril
• Seminari Construir la imatge de Barcelona. MUHBA. 29 d’abril
• Jornades d’Història de l’Humor Gràfic a Barcelona. AHCB. 15 i 16 de maig
• XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya. Auditori AXA. 23 de maig
• Jornades Alimentar Barcelona: els Temps Medievals i Moderns. Museu d’Història de Barcelona. 23 i 24 de maig
• Curs de propietat intel·lectual. Institut de Cultura de Barcelona. 8 i 10 d’octubre
• Difusió pública i exposició d’originals fotogràfics al Curs de conservació i digitalització
d’originals fotogràfics. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 25 d’octubre
• XIII Congrés d’Història de Barcelona: Barcelona i el Mar. Museu Marítim de Barcelona. 12,
13 i 14 de novembre
• Segundas Jornadas de Bibliotecas de Museos. Museo del Prado (Madrid). 12 i 14 de novembre
• Gestión cultural. Planificación y desarrollo de proyectos. Universidad Europea de Madrid.

Convenis de pràctiques amb centres educatius
Els centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona han acollit estudiants en pràctiques procedents de:
• Convenis de pràctiques amb l’ESAGED
Durant el 2013, 13 estudiants de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, han
realitzat pràctiques remunerades als centres d’arxiu:
-

Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu
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Municipal Contemporani de Barcelona: 1 estudiant, 465 hores
Fotogràfic de Barcelona: 4 estudiants, 1.500 hores
Municipal del Districte de Ciutat Vella: 2 estudiants, 900 hores
Municipal del Districte de l’Eixample: 1 estudiant, 500 hores
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc: 1 estudiant, 800 hores
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- Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu: 1 estudiant, 400 hores
- Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí: 1 estudiant, 655 hores
- Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports: 2 estudiants, 1.400 hores
• Convenis amb altres escoles
- Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona:
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Geografia i Història.
2 estudiants, període 2013-2014, 820 hores
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona:
Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya-Escola Serra i Abella-Institut de
Cultura de Barcelona. 1 estudiant, 140 hores
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Geografia i Història.
1 estudiant, 210 hores
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Biblioteconomia i
Documentació. 1 estudiant, 245 hores
Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra d’Humanitats. 1 estudiant, 125 hores

Plans d’ocupació
Dins el marc dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona ha comptat amb el suport d’una persona amb una dedicació total de 900 hores
de les quals 35 han estat utilitzades aquest any i la resta ho seran el 2014.
L’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella ha comptat amb el suport de 2 persones amb
una dedicació de 860 hores i l’Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha signat
el conveni de col·laboració que es farà efectiu durant el 2014.
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2. L’Arxiu en xifres
L’Arxiu en xifres constitueix un recull estadístic de les actuacions bàsiques dels centres que
formen l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Fons documentals
Volums totals
L’Arxiu Municipal de Barcelona custodia documentació des de la creació del règim municipal
de Barcelona, a mitjans del segle XIII, fins a l’actualitat. El volum total de documentació
textual és de 46 kilòmetres aproximadament. A més, conserva més de tres milions de fotografies i milers de documents visuals, cartogràfics i d’altres tipologies.
Tipus de document

Volum(1)
46.195 ml(2)

Textual
Visual

586 ml/ 26.436 ud

Cartogràfic

47 planeres/ 57.232 ud

Fotogràfic

3.271.074 ud

Sonor

2.056 ud

Audiovisual

1.716 ud

(1) Els volums que es detallen a continuació s’ofereixen en funció del tipus de document i la unitat de mesura utilitzada: metres
lineals (ml) per la documentació textual i unitats documentals (ud) per la resta de tipologies.
(2) Aquesta xifra és el resultat de sumar els ingressos de documentació textual ingressats el 2013 al total de l’any anterior i
restar-hi els documents eliminats aquest mateix any.

Evolució del creixement documental 2010-2013

57.232

46.195

47.225

26.436

27.675

28.729

57.040

20.000

35.378

33.871

30.000

29.468

40.000

57.170

50.000

57.054

60.000

10.000

2010

2011

2012

2013

Pàg. 12

2011

2012

3.271.07 4

2010

3.193.75 5

2.000.000

3.143.90 9

3.000.000

3.100.88 2

3.500.000

Cartogràfic (ud)
Textual (ml)
Visual (ud)
Fotogràfic (ud)

2013
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Nous ingressos
La forma més freqüent d’ingrés es produeix a través de transferències des de les oficines de
l’Ajuntament al centre d’arxiu corresponent. Però també es produeixen ingressos extraordinaris procedents de donacions, dipòsits temporals o compres.

• Ingressos per transferència
L’any 2013 s’han rebut 289 transferències, que han suposat l’ingrés de 1.251,55 ml
de documents en format textual, 2.000 ud de visuals (cartells, programes, etc.), 33 ud
d’audiovisuals i 77.319 fotografies.
Ingressos per transferència
Centre

Número

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Volum

Dates extremes

1

33 cintes de vídeo

15

279,15 ml

1921-2008

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

3

77.319 fotografies

1894-2011

Arxius Municipals de Districte

163

379,90 ml

1978-2013

Arxius Centrals

107

(3)

1987-2013

Total

289

1.251,55 ml
33 cintes de vídeo
77.319 fotografies

1894-2013

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

592,50 ml

2012

(3) Més del 50% d’ingressos dels Arxius Centrals corresponen a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

El 90% de la documentació textual de les dependències municipals ingressada als centres
d’arxiu prové de les seccions de Finances, amb 568,54 ml, seguida per la d’Urbanisme i
Obres, amb 437,80 ml, i la d’Acció i Benestar Social, amb 133,55 ml.
Seccions amb més volum de documentació textual ingressada
Nom

Volum (ml)

Finances

568,54

Urbanisme i Obres

437,80

Acció i Benestar Social

133,22

Resta de sèries

111,99

Ingressos per seccions documentals (%)		

45%

35%

Finances
Urbanisme i Obres
Acció i Benestar Social
Resta de sèries

9%
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Evolució dels ingressos per transferència 2010 -2013

1.252

1.507

1.000

1.265

1.500

1.880

2.000

Ingressos
per transferència

500

2010

2011

2012

2013

• Eliminació de documentació
L’any 2013 s’han aprovat normes de conservació que han permès eliminar grans volums de
documentació. És el cas, per exemple, dels expedients de plusvàlua, que dels 30 anys de
conservació de la norma antiga ha passat a 6 anys. Això ha permès destruir de cop 1.691,60
ml d’expedients de plusvàlua [veure Expedients d’eliminació 2013].
Aquest fet ha coincidit amb la destrucció de sèries amb volums alts-mitjans com la de Reclamacions al Tribunal Econòmic-Administratiu Provincial i Contenciós o els Informes per
al reagrupament familiar amb l’eliminació de moltes sèries amb volums petits, com els expedients de Llicències d’obres menors, que tots els districtes presenten de forma constant i
metòdica, any rere any.
Evolució de la documentació eliminada 2010-2013		

2.281,83

2.500.000
2.000.000

1.500.000

2010

2011

99,44

92,23

500.000

325,89

ml eliminats
1.000.000

2012

2013

• Ingressos extraordinaris
Destaquem, per un costat, l’ingrés per donació, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
de la documentació dels segles XVII al segle XX del Fons de la família Grenzner i, per l’altre,
a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, de diversos fons fotogràfics privats, entre ells, els dels fotògrafs amateurs Rafael Palacio Turmo i Esteve Andorrà Raurell. Per últim, volem ressaltar la
signatura del conveni de donació del fons d’una de les entitats andreuenques més antigues,
la Fundació Privada Casa Asil de Sant Andreu, constituït per un conjunt de documents del
1543 al 1953, i el seu ingrés a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.
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Ingressos extraordinaris als centres
Centre

Dates

Fons privats i col·leccions

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

s. XVII-1929

849 ud

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

1852-2012

31.315 fotografies

Arxius Municipals de Districte

1543-2013

647 ud, 7 volums, 0,48 ml,
660 negatius, 946 fotografies digitals,
1 DVD i 1 cartell

• Ingressos a la biblioteca i hemeroteca
La Biblioteca i l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona contenen la mostra
conservada més completa sobre temàtica barcelonina.
Per aquest motiu destaquen especialment els ingressos bibliogràfics i hemerogràfics en
aquest centre, amb un total de 745 monografies i 7.543 revistes procedents de donacions,
compres i intercanvis.
Ingressos bibliogràfics i hemerogràfics
Centre

Llibres

Revistes

Donació

Compra

Intercanvi

AHCB

414

319

2

AFB

104

27

AMD

43

Total

561

Subscripció

Donació

Compra

Intercanvi

10

4.584

2.887

72

-

-

-

-

-

-

-

-

55

3

-

346

2

10

4.639

2.890

72

Gestió documental i tractament arxivístic
Implantació del Sistema d’Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA)
La implantació a les oficines de l’Ajuntament del sistema AIDA contribueix a la millora dels
processos administratius, garanteix la conservació dels documents i facilita l’accés a la informació als ciutadans.

• Auditories documentals: procediment que recull informació sobre el tipus i volum documental a cada dependència i permet fer una planificació del treball d’implantació. El 2013 es van
realitzar auditories als 10 districtes.
• Formació i assessorament a usuaris: habitualment s’imparteixen sessions de formació
per donar a conèixer el sistema AIDA, tant a través del curs virtual “Organització i arxiu de
documents”com mitjançant sessions de formació presencial. També es fan assessoraments
al personal municipal en temàtiques relacionades amb la gestió documental.
• Organització d’arxius de gestió: suport en l’organització i gestió de la documentació en

la fase activa.
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Auditoria
Actuació

Número de sessions

Hores

Persones entrevistades

Entrevistes

-

237

191

Reunions/ presentacions

6

43

-

Formació i assessorament a usuaris
Actuació
Formació en línia
Formació presencial
Assessorament

Número de sessions

Hores de formació

Assistents

2

40

29

23

43

177

231

335

260

Número de reunions/
presentacions

Número d’entrevistes

Número d’arxius de
gestió organitzats

99

52

21

Organització d’arxius de gestió
Actuació
Arxius de gestió
de les dependències municipals

Descripció dels documents
Seguint la tendència dels darrers anys, s’han invertit esforços en la descripció i revisió de
les descripcions a partir del mètode de descripció del sistema AIDA. Aquesta eina permet
normalitzar i estandarditzar la descripció de tots els tipus de documents que formen part del
sistema arxivístic de l’Ajuntament de Barcelona.
S’han realitzat 76.539 noves descripcions, la qual cosa fa que actualment l’Arxiu Municipal
de Barcelona superi els 600.000 documents descrits al programari de gestió d’arxius, dels
quals es preveu que uns 300.000 siguin consultables a través del catàleg en línia, en funcionament a partir del segon semestre del 2014.
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Documents descrits al programari de gestió d’arxius(4)
Centre

Descripcions
noves

Descripcions
revisades

10.654

11.884

22.538

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

9.112

10.167

19.279

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

4.898

5.386

10.284

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

1.058

2.705

3.763

Arxiu Municipal del Districte l’Eixample

5.116

5.587

10.703

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

812

818

1.630

Arxiu Municipal del Districte de Les Corts

580

838

1.418

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

325

2.848

3.173

5.342

7.864

13.206

Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó

308

399

707

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

568

587

1.155

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu

3.316

3.598

6.914

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

4.289

4.318

8.607

Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

30.161

28.449

58.610

Total

76.539

85.448

161.987

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia

Total

(4) Els valors que s’ofereixen s’han quantificat a partir dels registres nous creats al programari de gestió d’arxius o les actualitzacions posteriors realitzades pels centres.

Evolució dels documents descrits 2010-2013

200.000

2010

2011

531.30 9

475.26 3

400.000

420.12 7

600.000

2012

607.89 1

800.000

Registres

2013

Ingesta d’imatges digitals
La ingesta d’imatges al repositori digital, prèvia digitalització dels documents, tanca el cicle
de descripció en tant que permet visualitzar la còpia del document descrit.
Durant el 2013, s’han incorporat un total de 209.780 imatges, de les quals 62.706 són
de preservació i la resta de difusió. Destaquem les imatges dels llibres de Registre Civil de
Natalitat i dels Fons fotogràfics Frederic Ballell i Pérez de Rozas.

34

Índex

2. L’Arxiu en xifres

Evolució del nombre d’imatges incorporades al programari de gestió d’arxius 2010-2013

674.15 3

800.000

200.000

2010

2011

464.373

270.19 5

400.000

439.73 4

600.000

2012

Imatges

2013

Conservació i preservació del patrimoni documental
La conservació preventiva és l’eina més important per la bona preservació del patrimoni documental. Comporta, entre d’altres tasques, el control ambiental, el condicionament de la
documentació, el canvi de contenidors i proteccions quan estan malmeses, la reinstal·lació
dels documents, etc. Aquestes actuacions es poden consultar amb més detall a les memòries dels centres.

Restauracions i enquadernacions
Un cop s’han detectat patologies en els documents s’ha de procedir a realitzar les actuacions
adequades per a la seva bona conservació.
Restauracions

Volum

Plànols, mapes, gravats i cartells

93 ud

Llibres, diaris i revistes

244 ud

Opuscles i bans

21 ud

Volums d’Arxiu Medieval i Modern

291 ud

Fotografies

29.983 ud

Expedients

29 ud

Documents solts i altres

Enquadernacions

142 ud

Volum

Diaris, revistes i llibres
Total

426 ud
31.229 ud
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Projectes de digitalització
Els centres d’arxiu programen anualment digitalitzacions d’aquella documentació que, per
necessitats de preservació o difusió, ho requereixen. A continuació es relacionen els projectes de digitalització més destacats:
• 151 volums dels llibres d’Actes dels Fons dels Ajuntaments de Sarrià, Sant Andreu de
Palomar, Sant Joan d’Horta, Sant Martí de Provençals, Sants i Gràcia
• 10 volums d’Acords i 15 volums de Manuscrits municipals del Fons del Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
• 32 volums de naixements i 71 de nupcialitat del Registre Civil del Fons Ajuntament de
Barcelona. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
• 2.304 fotografies del Fons Colita i 20.161 del Fons Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de
Barcelona
Nombre d’imatges de preservació per centre
Centre

Textual

Fotogràfic

Bibliogràfic

Hemerogràfic

Altres

Total imatges

AHCB

21.014

-

2.862

75.572

992

100.440

AMCB

22.986

-

-

-

-

22.986

AFB

-

28.473

-

-

-

28.473

AMD

74.178

9.687

-

-

51

83.916

212

-

-

-

-

212

118.390

38.160

2.862

75.572

1.043

236.027

APMHB
Total

Volem mencionar la tasca de digitalització de l’Arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda de
Barcelona, que durant el 2013 va superar els 8,5 milions de documents (8.550.761).
Aquestes digitalitzacions no tenen la finalitat de preservació, sinó la de gestió i tramitació
administrativa dels documents en suport paper.

Atenció als usuaris
Usuaris
Durant el 2013 han consultat la documentació de forma presencial als centres d’arxiu, un
total de 24.024 usuaris, un número lleugerament superior en relació a l’any anterior. També
s’han atès per correu electrònic, telèfon o altres canals telemàtics de l’Ajuntament més de
34.000 sol·licituds d’informació o consultes sobre documentació.
Nombre d’usuaris presencials
Presencials(5)

Centre
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

7.200

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

8.951

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

321

Arxius Municipals de Districte

5.577

Arxius Centrals

1.939

Total

23.988

(5) Els usuaris presencials són aquells que consulten la documentació directament als centres d’arxiu.
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Usuaris per centre (%)

30%

37%
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxius Municipals de Districte
Arxius Centrals

23%
2%

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

8%

Evolució del nombre d’usuaris presencials 2010-2013

2011

2012

24.024

22.293

20.000

23.080

30.000

30.819

40.000

Nombre d’usuaris

10.000

2010

2013

Documents consultats
Aquest any s’ha produït una baixada del nombre de documents consultats en relació al
2012. En total s’han consultat 152.626 documents dels quals un terç corresponen a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona.
Nombre de documents consultats
Centre

Documents cercats
per a consultes en sala

Documents cercats
per a consultes remotes

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

25.282

1.267

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

39.436

14.492

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

55.850

52.850

Arxius Municipals de Districte

27.658

7.946

4.400

758

152.626

77.313

Arxius Centrals
Total
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Evolució del nombre de documents consultats 2010-2013

2010

152.62 6

2011

2012

Consulta en sala
Consulta remota

77.313

132.7780
58.726

57.735

50.000

56.354

100.000

135.54 4

150.000

164.52 2

200.000

2013

Sortida temporal de documents
Les sortides temporals de documents originals es produeixen per dues vies:
• Préstec administratiu: quan es presten a les oficines de l’Ajuntament documents originals
amb una data menor als 30 anys.
• Préstec per comodat: préstec d’originals com a resultat de col·laboracions amb altres institucions per la difusió del patrimoni documental.
Nombre de documents prestats
Centre

Préstec administratiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Préstec per comodat
-

61

367

9

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

-

30

Arxius Municipals de Districte

6.060

73

Arxius Centrals

6.388

-

12.815

173

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Total

38

Índex

2. L’Arxiu en xifres

Reproduccions
S’han realitzat en total 185.954 reproduccions a petició dels usuaris en tot tipus de suport,
tot i que la fotocòpia en paper continua sent el mitjà de reproducció més sol·licitat amb
91.955 documents, seguida de prop per la reproducció digital amb 72.893 documents, que
ha augmentat quasi un 20% en relació al 2012.
Reproduccions a petició dels usuaris
Centre

Fotocòpia
paper

Fotocòpia
plànol

Fotografia
digital

AHCB

29.385

-

109

63.276

23

92.793

AMCB

22.634

8.821

2.155

2.849

9.263

45.722

AFB

-

-

1.852

-

-

1.852

AMD

38.999

2.937

511

1.705

-

44.152

937

62

366

-

1.435

68.196

9.286

185.954

AC
Total

91.955

11.820

70
4.697

Imatge
digital

Còpia
microfilm

Total

Activitats de difusió
Els centres d’arxiu organitzen cada any una sèrie d’activitats de difusió per donar a conèixer
la riquesa dels seus fons. L’oferta és diversa i orientada a totes les persones interessades en
el patrimoni i la història de la nostra ciutat.

Activitats generals
S’ofereixen visites guiades a les seves instal·lacions, exposicions, conferències de temàtiques, presentacions, cursos, jornades, etc., adreçades a un públic general.
En aquesta taula també s’han quantificat les activitats que es celebren amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius.
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Nombre d’activitats generals de difusió
Tipus d’activitat

Número

Assistents

Visites als centres

44

2.947

Visites comentades a les exposicions

16

723

Visites al centre i a les exposicions

7

182

Tallers per adults

2

726

Tallers familiars

1

440

Jornades de portes obertes: accés lliure

3

5.670

Jornades de portes obertes: visites guiades

20

306

Exposicions pròpies presencials

12

44.805

Exposicions pròpies itinerants

4

2.632

Exposicions pròpies virtuals

3

-

Publicacions pròpies

7

-

Presentacions de publicacions

3

348

Conferències, cursos, jornades i congressos

4

242

Tertúlies, projeccions, col·loquis i altres activitats

9

770

135

59.791

Total

A més, els diferents centres d’arxiu han col·laborat amb reproduccions dels seus documents
per a l’elaboració d’exposicions, audiovisuals i publicacions externes, sumant un total de
124 col·laboracions i 2.900 reproduccions.
Nombre d’activitats i assistents per centres
Centre

Activitats

Assistents

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

65

30.718

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

16

2.767

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

33

23.383

Arxius Municipals de Districte

18

2.845

132

59.713

Total

Activitats per centre

25%

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

49%

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxius Municipals de Districte
14%

12%
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Assistents per centre

39%
51%
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxius Municipals de Barcelona
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

5%

5%

Activitats educatives
Les activitats dirigides a la comunitat educativa són una eina per donar a conèixer el valor i
la riquesa dels documents i la història de la ciutat i dels seus barris, que complementen el
treball curricular realitzat pels centres.
Activitats educatives
Activitat

Nivell educatiu

Visites

Primària

27

814

Secundària

11

199

Universitària

14

188

Especial

1

10

Primària

3

64

Secundària

1

16

Universitària

7

69

Primària

2

39

66

1.399

Tallers

Itineraris

Número

Total

Assistents

Referències als mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació es fan ressò tant de les activitats que realitzem com del valor del
patrimoni documental de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Referències als mitjans de comunicació
Centre

Premsa

Ràdio

Televisió

Web

Total

Direcció del Sistema Municipal d’Arxius

12

2

4

12

30

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

42

2

3

7

54

3

-

2

3

8

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

61

5

10

122

198

Arxius Municipals de Districtes

41

1

8

2

52

159

10

27

146

342

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Total
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Recursos
Personal
El desembre de 2013, el personal del Sistema Municipal d’Arxius estava format per un total
de 100 persones, totes elles sota la dependència funcional de l’Arxiver en cap.
Distribució del personal per grups professionals
Personal propi
Centre

Tècnics
superiors

Tècnics
mitjans

Administratius

Auxiliars/
subalterns

Total

7

4

1

-

12

AHCB

11

10

4

2

27

AMCB

4

4

4

4

16

AFB

3

2

1

1

7

AMD

(6)

8

3

10

26

(6)

-

2

5

12

28

15

22

100

DSMA (Serveis centrals)

5

AC

5

Total

35

(6) 9 Responsables d’Arxiu i Gestió Documental depenen orgànicament de la DSMA però s’encarreguen de projectes arxivístics
als 10 Arxius Municipals de Districte i als Arxius Centrals de Gerència.

Personal extern
Centre

Col·laboradors
externs

Serveis
d'externalització

Personal de serveis
d'externalització

Total

AHCB

3

1

17

21

AMCB

4

3

5

12

AFB

8

1

1

10

AMD

12

-

-

12

AC

7

-

-

7

Total

34

5

23

62
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Equipaments i infrastructures
Arxius

Superfície
total (m2)

Superfície
dipòsit (m2)

Prestatgeries
instal·lades (ml)

Prestatgeries
ocupades (ml)

Punt consulta
en sala

AHCB

3.187

1.410

9.112

7.912

59

AMCB(7)

5.776

5.100

19.290

17.126

42

AFB

1.589

327

2.617

1.494

11

AMDCV

420

300

2.747

2.074

8

AMDE

840

812

1.747

1.659

14

AMDS

572

366

4.000

1.369

12

AMDC

225

145

1.123

977

12

AMDSG

244

115

1.150

855

4

AMDG

427

273

2.400

944

12

AMDHG

429

173

2.136

1.078

12

AMDNB

278

202

928

886

7

AMDSA

640

368

1.460

1.175

20

AMSM

400

200

1.800

1.795

12

AQVIE

345

330

1.181

777

-

AHU

614

614

3.687

2.990

-

APMHB

712

583

1.511

1.385

6

AIMHB

1.321

1.134

6.690

6.433

-

18.019

12.452

63.579

50.929

231

Total

(7) Aquestes dades es refereixen als dos edificis de l’AMCB, la seu central al carrer Bisbe Caçador, 4, i l’Arxiu Intermedi, al
carrer Ciutat de Granada, 106-108.
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Ingressos i despeses
Els ingressos inclouen els imports que reben els centres o òrgans provinents del cobrament
de taxes o preus públics i subvencions. Les despeses corrents (capítol 2) es fan front amb el
pressupost anual assignat per a cada centre o òrgan.
Ingressos i despeses per centre
Centre

Ingressos

Despeses
corrents

Inversions

DSMA

-

98.910

-

AHCB

12.510

716.989

34.564

AMCB

51.632

120.878

3.750

AFB

16.493

187.720

6.409

AMDCV

2.594

19.208

8.992

AMDE

3.238

33.611

21.876

AMDS

238

5.000

-

AMDC

220

24.600

-

AMDSG

432

12.700

-

AMDG

898

29.063

-

AMDHG

630

2.950

-

AMDNB

517

-

-

AMDSA

331

370

-

AMDSM

818

19.035

1.696

AQVIE

-

18.000

-

APSM

-

21.642

-

AHU

-

31.330

-

AIMHB

-

408.013

10.400

90.551

1.750.019

87.688

Total
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Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Quant a nous ingressos de documentació, cal destacar la donació del fons familiar Grenzner,
dels segles XVII al XX; i la compra d’un dibuix original d’Adrià Gual corresponent a un cartell
de les festes de la Mercè de l’any 1902. Hem de remarcar també l’ingrés d’una col·lecció de
testimonis orals del projecte Memòria Oral de Sarrià-Sant Gervasi.
S’han continuat els treballs d’organització dels fons arxivístics per posar-los a l’abast dels
usuaris i investigadors. També els de gestió i actualització de les col·leccions hemerogràfiques i bibliogràfiques, i la incorporació de registres bibliogràfics al Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC). S’ha de destacar la finalització de la catalogació dels
pergamins municipals; la continuació de la catalogació de les col·leccions de documents
gràfics; i l’impuls a la informatització del catàleg del fons bibliogràfic, del qual ja s’ha superat el 60% de registres informatitzats i consultables a Internet.
En matèria de conservació, s’han realitzat els estudis de conservació i el condicionament de
diversos fons i col·leccions, i s’han restaurat documents de tipologies diverses, amb una especial atenció als afectats per tintes ferrogàl·liques, als de gran format, als fons bibliogràfics
i als fons hemerogràfics històrics. També s’ha avançat en la digitalització i la microfilmació
de documents per facilitar-ne la consulta i preservar els originals. Hem de destacar la continuació de la col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya per incorporar publicacions periòdiques històriques digitalitzades al portal ARCA, i l’impuls als projectes de digitalització del
Diario de Barcelona i de la sèrie Acords del fons municipal.
Les Jornades d’Història de l’Humor Gràfic a Barcelona i el XIII Congrés d’Història de Barcelona, que amb el títol Barcelona i el mar s’ha coorganitzat amb el Museu Marítim de Barcelona, constitueixen l’eix central del programa d’activitats de difusió i formació de l’arxiu.
Mereixen una menció específica els projectes relacionats amb el Tricentenari 1714-2014,
dels quals ja se n’han portat a terme dos: la publicació del llibre Barcelona 1714. Els gravats
de la guerra de Successió, d’Agustí Alcoberro, en coedició amb l’Editorial Efadòs, que ha
estat un gran èxit editorial i del qual se n’ha fet una segona edició abans d’acabar l’any. I
l’exposició “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714”, que s’ha perllongat fins el maig de 2014.
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El programa expositiu s’ha completat amb les mostres “Guies urbanes, 1776-2004” (novembre 2012-abril 2013) i “Barcelona en postguerra, 1939-1945. La cultura oficial de la Barcelona franquista” (maig-octubre 2013). També amb la Jornada de portes obertes, realitzada
per cinquè any consecutiu i les visites comentades per a grups a les diverses exposicions.
Pel que fa a les publicacions, s’ha editat el volum VII i darrer del Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona; el número 19 de la revista Barcelona Quaderns d’Història que,
amb el títol L’electrificació de Barcelona, 1881-1935, aplega els materials del curs del mateix nom realitzat l’any 2011; i el llibre d’Albert Ghanime i David Cao titulat Antoni Giberga
i el liberalisme progressista a Barcelona durant la minoria d’edat d’Isabel II (Quaderns del
Seminari d’Història de Barcelona, núm. 27).
Per últim, volem destacar que s’ha treballat per a la progressiva millora de les prestacions
i dels continguts de la pàgina web per convertir-la en la plataforma principal d’accés a la
informació sobre els fons i les activitats de l’Arxiu.

Ingrés de fons
S’ha dut a terme un ingrés per transferència ordinària de 33 cintes de vídeo del 2012, procedents del Fons Memòria Oral de Sarrià-Sant Gervasi de la Direcció de Serveis Territorials
del districte.
Per altra banda, s’han ingressat els següents fons privats i col·leccions:
• 836 unitats d’instal·lació a través d’una donació de documentació del fons de la Família
Grenzner dels segles XVII a XX
• 1 dibuix original per al cartell de les Festes de la Mercè 1902, d’Adrià Gual, a través de la
seva compra
• 11 unitats d’instal·lació de documentació d’obres gràfiques realitzades per al cos de bombers per diversos autors (Mariscal, Tàpies, Nazario, Jordi Alumà...), a través de donació
• 1 dibuix original d’Enric Bonet Sintes: El carro de bon caricaturista, 1929, a través d’una
donació
Per últim, al fons bibliogràfic s’han incorporat 414 volums per donació, 319 per compra, 10
per subscripció i 2 per intercanvi, i al fons hemerogràfic, 4.584 revistes per donació, 2.887
per compra i 72 per intercanvi.

Tractament arxivístic
S’ha iniciat el tractament arxivístic – neteja, classificació i condicionament- sobre 13 unitats
d’instal·lació del subfons Gremial general del S. XV al XIX, pertanyent als fons Medievals i
Moderns.
Respecte a la catalogació i descripció, a continuació es detallen les actuacions dutes a terme.

Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
• Catalogació dels 100 últims pergamins, de 1149 a 1908. Ordenació, instal·lació en carpetes i realització dels regests i de l’índex onomàstic i de matèries del volum VII del Catàleg
dels pergamins municipals
• Catalogació de 920 llicències d’obres dels anys 1806-1819, de la sèrie Obreria
• Inici de la catalogació de la sèrie Manuscrits, dels segles XIV-XV, amb un resultat de 15
unitats catalogades
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• Tractament arxivístic i catalogació de 17.500 unitats documentals del Fons Jocs Florals de
Barcelona, dels anys 1859 a 1983
• Catalogació del Fons documental sobre Barcelona i el mar, dels anys compresos entre 885
i 2010, amb l’elaboració d’una guia temàtica de 42 fitxes i 119 pàgines
• Catalogació i tractament arxivístic de 66 unitats d’instal·lació del Fons privat Arxiu Casa
Brusi, dels segles XVIII al XX
• Catalogació de 47 unitats documentals del Fons privat Antoni Giberga, dels anys 1837 a
1846

Fons gràfics
• Catalogació de 750 documents gràfics provinents del Museu d’Història de Barcelona dels
anys 1567 a 1976
• Catalogació de 982 documents del fons privat Villuendas Gómez, de 1976 a 2007
• Tractament arxivístic i catalogació de 3.067 documents de la subcol·lecció de catàlegs
d’exposicions d’art dels anys 1847 a 2006
• Catalogació de 229 documents de la subcol·lecció de dibuixos per a publicacions periòdiques; L’Esquella de la Torratxa de 1872 a 1939 i El Noticiero Universal de 1957 a 1960
• Inventari i conservació preventiva de 18.182 dibuixos de la subcol·lecció de dibuixos per
a publicacions periòdiques dels segles XIX i XX
• Catalogació de 400 documents de la subcol·lecció de targetes publicitàries del segle XIX
de la Col·lecció Ephemera

Fons orals
• Transcripció de 12 entrevistes (350 pàgines) del Fons Arcadi Espada, dels anys 1977 a
1992
• Transcripció d’11 testimonis (400 pàgines) de la Col·lecció Agustí Duran i Sanpere

Fons bibliogràfics
• Catalogació retrospectiva de 5.968 registres de diverses col·leccions: Entitats, Massana,
Toda, Jocs Florals, Fons d’antiquària i Col·lecció A+format
• Catalogació de 4.094 registres del fons bibliogràfic, en el marc del projecte de reconversió
del catàleg en paper, a partir de les fitxes catalogràfiques
• Continuació de la catalogació corrent per incorporar les noves adquisicions al catàleg:
- Buidatge i catalogació de 80 articles de revista, capítols de llibre i comunicacions de
congressos
- Catalogació de 745 noves monografies
• Continuació dels enllaços des del nostre catàleg a les monografies digitalitzades que es
troben a Internet en accés lliure (882 url)
• Catalogació de 2.222 autoritats a partir dels registres del Catàleg Col·lectiu Universitari de
Catalunya (CCUC)
• Manteniment del catàleg informatitzat amb la revisió, modificació i millora de 1.060 registres ja introduïts
• Afegit de 751 signatures topogràfiques a registres ja introduïts al catàleg
• Continuació de la catalogació de la biblioteca de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (147 registres)

Fons hemerogràfics
Catalogació de 16.865 nous registres

Índex

53

Memòria Arxiu Municipal de Barcelona 2013

Preservació, conservació i restauració
Preservació i restauració
S’ha realitzat el control ambiental i biològic dels dipòsits i de la documentació, així com
les tasques bàsiques de neteja i condicionament sobre 338 unitats del fons documental,
956 del fons hemerogràfic i 404 del fons bibliogràfic, a fi de prevenir-ne el deteriorament i
facilitar-ne la consulta.
Amb l’equip tècnic de l’arxiu, també s’han restaurat 14 volums i 3 documents de l’Arxiu
Medieval i Modern, 70 del fons gràfic, 74 del fons hemerogràfic i 83 llibres. D’altra banda,
s’ha externalitzat la restauració de 270 documents i 5 volums del Fons de l’Arxiu Medieval i
Modern, 36 documents i 2 àlbums del fons gràfic, 32 del fons hemerogràfic i 51 llibres. Per
últim s’han enquadernat 426 diaris de l’hemeroteca.

Digitalització
Pel que fa als projectes de digitalització, destaquen un total de 100.440 imatges de preservació dels següents fons i col·leccions:
• 20.444 documents del Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern dels anys 885 a 1977
• 560 documents dels Fons Institucionals de 1357 a 1983
• 472 documents de la Col·lecció de plànols de gran format del segle XIX
• 473 documents de la Col·lecció de dibuixos i gravats dels segles XVIII i XIX
• 7 documents del Fons Arcadi Espada i Enériz del segle XX
• 10 documents del Fons Eulàlia Vega i Massana
• 40 documents del Fons de la Memòria Oral de Sarrià-Sant Gervasi, de l’any 2012
Finalment, cal mencionar les 75.572 digitalitzacions del fons hemerogràfic i les 2.862 del
fons bibliogràfic.

Usuaris i consultes
Usuaris

Externs

Usuaris presencials

7.200

Usuaris no presencials

1.262

Total

8.462

Consultes i préstecs
Documents consultats
Documents prestats en comodat

Reproduccions a petició dels usuaris

Número
25.282
61

Número

Fotocòpies

29.385

Imatges digitals

63.276

Fotografies digitals
Microfilms

23

Total

54

109

92.793
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Activitats
Durant el 2013 s’han portat a terme diverses accions de divulgació de l’arxiu, del patrimoni
documental i de la història de Barcelona.
Activitats de difusió
Visites guiades al centre

Número

Visitants

24

2.559

Exposicions

3

24.808

Jornades de portes obertes: accés lliure

1

1.963

17

258

Conferències, jornades i congressos

3

220

Presentacions

3

348

51

30.156

Jornades de portes obertes: visites guiades

Total

En el marc del projecte de divulgació i difusió dels fons, s’han realitzat diverses activitats i
col·laboracions amb altres institucions i entitats de Barcelona i Catalunya.

Exposicions
• “Un tast de l’Arxiu: Barcelona a mà. Guies urbanes, 1776-2004” del 8 de novembre del
2012 al 30 d’abril del 2013, amb 5.336 visitants
• “La cultura oficial de la Barcelona franquista” del 13 de maig al 30 d’octubre de 2013
amb un total de 15.296 visitants
• “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714”, del 7 de novembre de
2013 al 30 d’abril de 2014, que va rebre un total de 4.176 visitants
L’exposició virtual “Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-1912” ha estat en
itinerància a la Casa dels Entremesos de Barcelona, la Biblioteca Jaume Perich de Premià
de Dalt, l’Arxiu Històric de Lleida, l’Espai Antoni Miró Peris – CC La Farinera de Barcelona i
al Castell de Paborde a La Selva del Camp. A més se n’ha preparat la versió virtual.
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Préstec en comodat
S’ha participat en altres exposicions, a través del préstec de documents originals:
• 32 documents a “Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847” al Museu
d’Història de Barcelona del 18 de maig de 2012 al 3 de març del 2013
• 2 documents a “Retrat Companys” al Castell de Montjuïc, del 15 d’octubre de 2012 al 31
de gener del 2013
• 2 documents a “Al Paral·lel, 1894-1939” al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del 23 d’octubre de 2012 al 24 de febrer de 2013
• 5 documents a “La Barcelona irreverent (1840-1910)” al Museu Marés, del 28 de novembre de 2012 al 26 de maig de 2013
• 2 documents a “L’enginy de postguerra. Microcotxes a Barcelona” al Museu d’Història de
Barcelona, del 5 de desembre del 2012 al 15 de març de 2013
• 1 document a “Arnau Puig. Pensar la imatge” a la Virreina Centre de la Imatge, del 13 de
desembre de 2012 al 10 de febrer de 2013
• 2 documents a “Yo Picasso. Autoretrats” al Museu Picasso de Barcelona, del 30 de maig
a l’1 de setembre de 2013
• 1 document a “Japonisme” al CaixaFòrum de Barcelona, del 13 de juny al 15 de setembre
de 2013
• 1 document a “Col·lecció 28” al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, del 18 de juliol
del 2013 al 6 de gener del 2014
• 1 document a “Marcel Duchamp – Don’t Forget” al Museo Arqueològico de Murcia, del 10
d’octubre de 2013 al 12 de gener de 2014
• 1 document a “Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2007” al Museu Nacional
d’Art de Catalunya, del 12 de desembre de 2013 al 25 de maig de 2014
• 11 documents a “El món del 1714” al Museu d’Història de Barcelona, del 19 de desembre
de 2013 al 30 de setembre de 2014

Publicacions
Pel què fa a les publicacions pròpies s’han editat:
• Barcelona 1714. Els gravats de la Guerra de Successió, d’Agustí Alcoberro. Coedició amb
Editorial Efadós
• Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona, 1560-1908 (volum VII), de M. Cinta
Mañé i Manuel Rovira
• Núm. 19 de la publicació periòdica Barcelona Quaderns d’Història: L’electrificació de Barcelona, 1881-1935. Coordinació a cura de Luis Urteaga
• Núm. 27 de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona: Antoni Giberga i
el liberalisme progressista a Barcelona durant la minoria d’edat d’Isabel II, d’Albert Ghanime i David Cao
A més s’han presentat les següents obres:
• Número 18 de la revista Barcelona Quaderns d’Història: Presència i lligams territorials de
Barcelona. Vint segles de vida urbana, coordinat per Ramon Grau. A càrrec del Dr. Oriol
Nel·lo el 8 d’abril. 28 assistents
• El llibre Onze de Setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona, de Sebastià Riera. A càrrec del Dr. Josep M. Solé i Sabaté, el 9 d’octubre. 70 assistents
• El llibre Barcelona 1714. Els gravats de la Guerra de Successió, d’Agustí Alcoberro. Al
Born Centre Cultural, el 23 d’octubre. 250 assistents
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Conferències i cursos
S’han realitzat conferències, cursos, jornades i congressos dirigits a un públic interessat en
la història de la nostra ciutat:
• Conferència “La Cultura oficial de Barcelona durant els primers anys del franquisme,
1939-1945”, a càrrec d’Eulàlia Pérez Vallverdú. El 14 d’octubre, amb 31 assistents
• Jornades d’Història de l’Humor Gràfic a Barcelona, organitzades amb la col·laboració de
l’Associació de dibuixants Tantatinta, els dies 15 i 16 de maig, amb 64 assistents
• XIII Congrés d’Història de Barcelona: “Barcelona i el mar”. Organitzat conjuntament amb
el Museu Marítim de Barcelona, del 12 al 14 de novembre, amb una assistència de 125
persones
També s’han acollit a l’auditori de l’arxiu, els següents actes:
• Col·loqui internacional “Treball i ciutadania: A la conquesta de la democràcia. Els moviments sindicals a l’Europa del sud (1950-1980)”. Fundació Cipriano García. El 26 de
setembre
• Postgrau de Gestió i Tractament Digital de Documentació Històrica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els dies 21, 23, 30 i 31 d’octubre, el 13, 14, 27 i 28 de novembre i
l’11 de desembre
• Tertúlia dialògica del Grup 99. Club de lectura d’història. 6 sessions
• Acte de cloenda curs 2012-2013 de l’Associació Amics de la Barcelona Històrica el 13 de
juny
• Jornada d’Arxivers sense Fronteres el 19 de juny
• Acte d’inauguració del curs 2013-2014 de l’Associació Amics de la Barcelona Històrica,
el 22 d’octubre
• Participació al projecte “Barcelona lectora 2013”, a iniciativa del CCCB, els dies 24
d’octubre i 26 de novembre
• Seminari Organització i tractament d’imatges digitals, organitzat per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius. Els dies 28 i 30 d’octubre, i el 4 de novembre

Col·laboracions i relacions externes
Seguint una política de col·laboració amb altres entitats i institucions, s’han signat els següents convenis:
• Contracte de cessió de material audiovisual en règim de comodat amb l’Institut Català de
les Empreses Culturals (2013-2033)
• Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Josep Irla per a la digitalització de patrimoni hemerogràfic (2013-2017)
• Acord amb la Universitat Pompeu Fabra per a la digitalització de 17 volums de la sèrie
Corts del fons municipal
• Acord amb la Biblioteca de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per
a la digitalització de fons bibliogràfic i hemerogràfic
Dos professionals de l’Arxiu, Santi Barjau i Eloïsa Sendra, han participat com a ponents a
les Jornades d’Història de l’Humor Gràfic a Barcelona, celebrades al mateix arxiu els dies 15
i 16 de maig.

Índex

57

Memòria Arxiu Municipal de Barcelona 2013

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

885

2012

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.758 ml

Visual

586 ml

Cartogràfic

47 planeres

Sonor

1.800 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona

Durant el 2013 destaquem els ingressos de la documentació de Medi Ambient i la del
Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona; incrementem així la riquesa i varietat dels fons ja
existents a l’Arxiu i consolidem el paper clau d’aquest centre dins el sistema arxivístic de
la ciutat com a font de coneixement indispensable per a investigadors, tècnics de diferents
sectors i negocis, i ciutadania en general.
Pel que fa al tractament dels fons documentals, cal fer esment del mostreig i eliminació de
documents de la sèrie d’expedients d’Impostos municipals, així com del tractament i inventari dels plànols vegetals del fons de Barcelona Holding Olímpico, SA.
En relació al programa de descripció dels documents, ressaltem l’increment de descripcions
incorporades al catàleg en línia consultable per tota la ciutadania, especialment, d’Obres
particulars d’actuacions urbanístiques complexes.
També volem posar de relleu la tasca de control de qualitat de les digitalitzacions programades, i la millora de les informacions dirigides als usuaris, amb la voluntat de facilitar la
recuperació de les dades dels documents a través de la web de l’Arxiu.
Pel que fa al programa de preservació i conservació dels fons i dels documents, s’ha elaborat el Pla de desastres de la seu de l’Arxiu, treballat paral·lelament a l’actualització del Pla
d’emergència del centre, que es preveu implementar el 2014.
En quant a la difusió i divulgació dels fons i documents, s’ha organitzat l’exposició “La ciutat
després de la desfeta”, dins el programa general de “Barcelona en postguerra 1939-1945”,
amb la col·laboració de la Fundació Pi i Sunyer. L’exposició ha estat visitada per un nombre
significatiu de persones que han manifestat l’encert de donar a conèixer les accions d’aquest
primer govern franquista de la ciutat a través de la riquesa i varietat de documents de l’Arxiu.
També s’han realitzat visites comentades destinades a grups organitzats, i el programa de
Tallers formatius dirigit a grups d’alumnes universitaris.
Assenyalem també el préstec temporal de documents per importants exposicions de Barcelona, així com les reproduccions destinades a mostres expositives, publicacions, webs, i
altres productes culturals significatius, ja sigui per la seva autoria com per la rellevància de
les institucions organitzadores nacionals i internacionals.
Per últim, destaquem la consolidació d’una plantilla estable i del nou sistema d’atenció
als usuaris a través de l’agenda electrònica. També observem el manteniment del nombre
de consultors i de treballs de recerca relacionats amb la ciutat de Barcelona duts a terme,
i l’important treball d’assessorament realitzat pel personal del centre que complementa la
informació obtinguda de la consulta dels fons documentals.
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Ingrés de fons
S’ha dut a terme l’ingrés de 279,15 ml dels anys 1921 al 2008, procedents de 15 transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Padró Municipal d’Habitants

Volum (ml)

1921

0,16 ml

Ordenances

2004/2005

0,30 ml

Decrets d’alcaldia

2004/2008

5,05 ml

1960

0,15 ml

Cerimonial (relació factures i comptes)
Contenciós General

1987/2003

33,00 ml

Convenis

2004/2005

0,92 ml

Procediments administratius

2004

0,15 ml

Expedients tramitats laudes/no laudes

2007

16,00 ml

Procediments sancionadors

2005

0,15 ml

Normatives d’organització i funcionament

2004

0,15 ml

Reformes administratives

2005

0,15 ml

2005/2008

1,10 ml

Expedients de personal: funcionaris

2007

7,26 ml

Expedients de personal amb contractació laboral

2007

0,78 ml

Expedients de personal amb contractació eventual

2004/2006

3,11 ml

Nòmines (actius i passius)

2001/2002

4,36 ml

Expedients de dietes

2004

0,15 ml

Informació i comunicació

2004

0,15 ml

2004/2005

0,92 ml

2004

0,15 ml

Peticions de cobertura de vacants de feina a l’Ajuntament
i Organismes Autònoms

Transferències i subvencions
Devolució d’ingressos indeguts
Manaments de pagament

1989/2006

120,39 ml

Expedients de contractació d’obres

2004/2005

6,13 ml

Expedients de contractació de consultoria i assistència

2004/2005

1,07 ml

Expedients de contractació de serveis

2004/2005

5,54 ml

Expedients de contractació de subministraments

2004/2005

1,70 ml

2004

0,15 ml

1950/1972

0,90 ml

Seguretat Ciutadana: atemptat Alcalde

1921

0,15 ml

Discriminació / Vulneració de drets

2005

0,15 ml

Utilització de bens
Premis Ciutat de Barcelona

Certificats i diligències de Planejament

1993/1998

11,00 ml

Expedients del Nomenclàtor

2000/2007

1.24 ml

Llicències d’activitats

1987/1998

51,70 ml

Canalitzacions

2004/2005

4,72 ml

Medi Ambient

2004

0,15 ml
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Tractament arxivístic
D’acord amb el procediment i el calendari establert per la Comissió Municipal d’Avaluació i
Accés a la Documentació, s’ha dut a terme la selecció i eliminació de la següent documentació:
• 191,20 ml de documents de la sèrie Reclamacions al Tribunal Econòmic-Administratiu
Provincial i Contenciós dels anys 1969 a 1994
• 6,60 ml de documents de la sèrie Informes jurídics (còpies) dels anys 1984 a 1990
• 58,57 ml de documents de la sèrie expedients d’Arbitratge i mediació dels anys 2003 a
2005
• 412,60 ml de documents de la sèrie expedients d’Impostos municipals sobre l’increment
dels terrenys (plusvàlua i taxa d’equivalència) dels anys 1974 a 1982
• 49 unitats documentals de projectes duplicats d’HOLSA dels anys 1988 a 1992
En relació al mateix fons HOLSA, s’han tractat 10.117 plànols vegetals dels anys 1988 a
1992, s’han netejat i reubicat en planeres horitzontals noves.
Pel que fa a la descripció de documents, al gestor d’arxius s’han descrit un total de 7.852
expedients, els quals detallem a continuació:
Descripció del Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (registres)

Comissió d’Hisenda

1830-1870

859

Comissió de Governació

1860-1870

1.035

Activitats

1954-1981

5.294

Obres majors

1832-1989

357

Foment-Interior/Eixample

1833-1936

126

Altres

1962-2005

181

Preservació, conservació i restauració
S’han realitzat tasques de conservació preventiva i condicionament del fons, així com de
control ambiental i tractament preventiu de patologies:
• Canvi de caixes a 356 unitats d’instal·lació de la sèrie d’Obres majors dels anys 1936 a
1989
• Canvi de caixes a 5.217 unitats d’instal·lació del fons institucional dels Jocs Olímpics dels
anys 1989 a 1992
• Reubicació de 665 volums d’Actes del Consell Plenari i de la Comissió Municipal Permanent, de la Comissió Municipal de Govern i de la Comissió Municipal Executiva dels anys
1840 a 1980
• Reubicació al dipòsit de 152 unitats d’instal·lació de la secció d’Educació dels anys 1912
a 1979
• Revisió de 208 documents amb possibles patologies fúngiques de les sèries d’Obres majors, Foment/Interior, Servei d’actuació sobre el patrimoni artístic i ambiental i la secció
d’Educació dels anys 1833 a 1949
• Revisió de l’estat de conservació de 23 llibres de registre d’expedients d’Obres particulars
i d’activitats industrials dels anys 1850 a 1988
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• Revisió i supervisió de 25 unitats d’instal·lació de les transferències d’Actes Protocol·laris
• Seguiment diari de les condicions mediambientals dels dipòsits de la Seu de l’Arxiu Municipal Contemporani i de l’Arxiu Intermedi, així com de l’Arxiu de Població; descàrrega de
dades trimestrals dels registradors de dades i creació de gràfiques dels valors obtinguts
• Revisió, aspirat i neteja de 3.424 unitats documentals de diferents sèries del Fons de
l’Ajuntament de Barcelona dels anys 1876 al 2001
En l’àmbit de la restauració, destaquem també la neteja, aplanat i consolidació de suport
de 29 unitats documentals simples i compostes de diferents sèries del Fons Ajuntament de
Barcelona dels anys 1856 a 1990.

Digitalització
Hem seguit amb el desenvolupament del projecte de digitalització:
• Digitalització de 25 volums de la subsèrie de Natalitat dels llibres de Registre Civil Municipal dels anys 1839 a 1863 amb un total de 15.610 imatges de preservació obtingudes
• Digitalització de 589 unitats documentals d’expedients d’Obres majors i Gestió urbanística
dels anys 1890 a 1919, amb un total de 7.376 imatges de preservació resultants

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

273

8.678

8.951

Usuaris no presencials

4.462

14.448

18.910

Total

4.735

23.126

27.861

Consultes i préstecs
Documents consultats

Número
39.436

Documents prestats a les oficines
Còpies trameses a les oficines

367
3.607

Documents prestats en comodat

Reproduccions a petició dels usuaris
Fotocòpies

9

Número
22.634

Fotocòpies plànols

8.821

Fotografies digitals

2.155

Imatges digitals

2.849

Microfilms

9.263

Total

64
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Activitats
Durant el 2013 s’han realitzat diverses accions de difusió de l’arxiu, de les seves instal·lacions,
dels seus fons i de la història de la nostra ciutat. A continuació s’exposa un resum de les
activitats educatives i de difusió realitzades:
Activitats de difusió

Número

Visites guiades al centre

Visitants
12

202

Visites guiades a les exposicions

2

57

Exposicions

1

2.486

Conferències

1

22

16

2.767

Total

Activitats educatives

Visites
Núm.

Tallers
Assistents

Núm.

Assistents

Secundària

6

118

-

-

Universitària

3

36

7

69

Total

9

154

7

69

Exposicions
En el marc del projecte expositiu destaca l’exposició de petit format “IX Mostra de Documents: Barcelona en postguerra, 1939-1945. La ciutat després de la desfeta”, amb un total
de 2.486 visitants.
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Conferències
S’ha organitzat la conferència “Espais de transició comercial i obra particular en la Barcelona franquista”, a càrrec de Montserrat Villaverde de la Universitat Ramon Llull, el 12 de
juny, amb un total de 22 assistents.

Préstec en comodat
S’ha participat en les següents exposicions amb el préstec de 9 documents originals:
• “1714-2014. La memòria de la Nació” del Museu d’Història de Catalunya del febrer al
setembre de 2014
• “La Barcelona en postguerra, 1939-1945” de l’Arxiu Municipal de Barcelona del 2 de
març al 30 de juny de 2014

Reproduccions de documents
S’han reproduït 149 documents per a les següents exposicions:
• “El Museu Picasso, 50 anys a Barcelona: gènesi, la col·lecció i les exposicions”. Museu
Picasso del 9 de març de 2013 al 9 de març del 2014
• Exposició permanent: “Barcelona 1700. De les pedres a les persones”. El Born Centre
Cultural
• Exposició central “Barcelona en postguerra, 1939-1945” al Castell de Montjuïc, organitzada per l’Arxiu Municipal de Barcelona, inaugurada el 2 de març de 2014
• Exposició “Construcció de la casa del guarda i el parc Güell”. Fundació Junta constructora
del Temple Expiatori
• Exposició “225 anys de Conde del Asalto a Nou de la Rambla” del 15 de desembre del
2013 al juliol de 2014
Un total de 28 documents s’han reproduït per a l’elaboració d’audiovisuals i mitjans virtuals:
• Web: Visita d’Einstein a Catalunya. Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
• Projecte B:SM Parc Güell: recorregut documental del parc i conjunt monumental de la
Casa del guarda. Museu d’Història de la Ciutat
• Documental sobre la història de l’estelada. 30 minuts. TV3
• Vídeo: “Les làmpades d’arc voltaic”. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Per últim, s’han reproduït un total de 395 documents per publicacions, treballs de recerca i
tesis doctorals, dels quals destaquem:
• Autobiografia de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
• Onze de setembre. Història de la commemoració de la diada de Barcelona. AHCB. Ajuntament de Barcelona
• La Basílica de la Sagrada Família. Editorial Palacios y Museos
• Guia del Jardí Botànic. Museu de Ciències Naturals de Barcelona
• El modernisme perdut. La Barcelona antiga. Editoral Base i Ajuntament de Barcelona
• Desvalls 1283-1883. Memòria i història d’una família noble catalana. Pagès editors
• Barcelona ciutat de teatres. Viena Edicions
• O chao da cidade. Lisboa em Barcelona. Revista digital Rossio-Estudios de Lisboa de
l’Ajuntament de Lisboa
• Todo Gaudí. Editor PDA SL Grupo Planeta
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Col·laboracions i relacions externes
En el marc d’una política de col·laboracions amb entitats i institucions externes, entre moltes d’altres, destaquem:
• 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 2013
• Conveni de pràctiques de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Oferta de pràctiques de dos alumnes, 2013-2014
• Conveni de col·laboració amb la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans de
la Generalitat de Catalunya, en el projecte de recuperació de dades sobre persones desaparegudes i que han patit represàlies durant i després de la Guerra Civil
• Conveni de col·laboració per consultes massives amb l’empresa Addient, empresa certificadora SLU, per comprovació tècnica en matèria de comerç, activitats, pública concurrència,
urbanisme i edificació al Districte de Ciutat Vella
• Col·laboració amb el Registre Civil de Barcelona, per contribuir a la recerca de les persones
no localitzades per aquesta institució
• Col·laboració en l’aportació de dades per la confecció de la Ponència Fons documentals
per a la història marítima de Barcelona. XIII Congrés d’Història de Barcelona en memòria
d’Antoni de Capmany

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1820

2011

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual
Cartogràfic

Fons bibliogràfics

16.995,24 ml
44.204 ud
1.120 volums

Arxiu de Població
Aquesta Secció s’integra a l’estructura municipal sota la dependència orgànica de l’Arxiu
Municipal Contemporani de Barcelona, en atenció a l’atribució de l’exercici de la funció fedatària en matèria de certificacions padronals.
Pel que fa a la demanda de certificació del Padró es constata l’augment en relació a 2012
(augment d’un 12,15%), amb un total de 55.327 peticions, que han generat un total de
104.891 consultes al padró. El servei també ha facilitat l’accés a la documentació per a
treballs d’investigació a diferents entitats i persones físiques.
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Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Durant l’any 2013, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat el seu programa de difusió
principalment a través de les exposicions “Barcelona en postguerra: una crònica fotogràfica”, amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer; i “Entorn 1900”, a partir del
tractament i descripció del fons de l’artista Lola Anglada, de la qual s’ha editat un catàleg i
se n’han realitzat diversos productes virtuals.
També s’ha continuat amb la realització d’activitats educatives, que aquest any s’han incrementat amb la participació al Big Draw, organitzat pel Museu Picasso amb diverses entitats
del barri de la Ribera, i s’ha mantingut la presència de l’arxiu a la xarxa social de Facebook,
on s’ha arribat a 6.487 usuaris, i el món de les apps, com l’aplicatiu “Barcelona visual” del
qual es comptabilitzen ja 10.000 descàrregues. També s’ha iniciat la col·lecció d’opuscles
Documents de fotografia, amb un text de l’historiadora de l’art Núria F. Rius sobre la fotografia i l’Exposició Universal de 1888.
Al mateix temps, l’Arxiu ha continuat la línia de col·laboració amb altres centres i institucions, que s’han plasmat en la itinerància d’exposicions com “Retrats de Francesc Serra” al
Museu dels Sants d’Olot i al Cercle Artístic de Sant Lluc, “Viatge a Olot” al Museu de la Garrotxa” i “Audouard i Amadeo” al Museu de la Fotografia de la Fundació Vila Casas al Palau
Solterra de Torroella de Montgrí. També s’ha col·laborat amb altres entitats, com el Museu de
la Xocolata, amb motiu de la Nit dels Museus; el centre cívic Convent de Sant Agustí, amb
una projecció de fotografies de “La ciutat enderrocada” per obrir la Via Laietana; el MUHBA
amb el projecte perifèries urbanes; o el Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, amb la
cessió de fotografies del fotògraf Esquirol. I s’han establert nombrosos convenis de pràctiques amb institucions docents com l’escola Superior d’Arxivística de l’UAB, l’Escola Serra i
Abella de fotografia, la Universitat de Barcelona o la Universitat Pompeu Fabra.
A part de la difusió, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat l’ingrés constant de documents fotogràfics, tan provinent de donacions de fons privats, com de fons municipals. En
concret, han estat objecte d’un tractament intensiu les transferències procedents de Bombers, ProEixample i de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, avaluades per la Comissió d’Avaluació
i Accés a la Documentació Municipal, així com el Fons fotogràfic del Diari de Barcelona, que
s’ha acabat de traslladar completament a les instal·lacions de l’arxiu.
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Els treballs de tractament dels fons s’han mantingut de manera constant, tot i que continua
essent evident una desproporció entre el volum de documentació i els recursos humans,
econòmics i tecnològics per tractar-la. S’ha avançat àmpliament en la comunicació dels fons
a través de la posada en marxa del catàleg en línia de l’Arxiu Municipal, que permet la consulta en línia dels documents fotogràfics descrits al programari de gestió.
Pel que fa al projecte de digitalització, els esforços s’han centrat en els Fons Pérez de Rozas
i Colita, dels quals es disposa de drets d’explotació, i que ha comptat amb un suport econòmic addicional. L’ampliació pressupostària ha permès avançar significativament pel que fa al
volum total de documents digitalitzats, que arriben ja a les 90.000 imatges.

Ingrés de fons
S’ha dut a terme l’ingrés de 77.319 fotografies dels anys 1894 al 2006, procedents de 3
transferències ordinàries de l’Àrea d’Hàbitat Urbà, de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i de
ProEixample S.A.; i 31.315 fotografies provinents de donacions privades i col·leccions. També s’ha incorporat un total de 131 llibres, 104 per donació i 27 per compra.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació fotogràfica
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Urbanisme i obres

1915-1970

27.179 fotografies i 12 postals

Seguretat i atenció ciutadanes

1894-2006

52.128 fotografies

S’han rebut imatges dels següents fons privats:
• Fons Josep Guardiola Bonet. 102 fotografies del 1900 al 1930. Nèstor Pellicer ha fet
donació d’un conjunt de plaques de vidre generades i reunides per l’artista gracienc Josep
Guardiola. D’una banda, són fotografies de caràcter personal, retrats de familiars i persones de l’entorn de l’artista que presenten un àmbit íntim i proper. I De l’altra, és material aplegat fruit de l’activitat professional que desenvolupà, com ara nus, reproduccions
d’obres d’art
• Fons Rafael Palacio Turmo. 554 fotografies del 2012. El fotògraf amateur Rafael Palacio
ha fet donació d’un conjunt de negatius de pas universal que s’han annexat a les altres
donacions que aquest fotògraf ha anat realitzant des de l’any 2006 a l’AFB. La temàtica
majoritàriament és el barri del Raval
• Fons Nicholas Jacobs. 45 fotografies de 1959. El fotògraf amateur Nicholas Jacobs ha fet
donació d’un conjunt de fotografies realitzades per ell mateix l’any 1959 a les zones del
Somorrostro i el Carmel de Barcelona
• Fons Manuel Framis Bach. 133 fotografies de 1968 a 1970. El fotògraf amateur Manuel
Framis ha fet donació d’un conjunt de fotografies sobre Barcelona realitzades per ell mateix entre els anys 1968 i 1970
• Fons Família Abadie Balsells. 570 fotografies de 1867 a 1973. Donació anònima. És un
fons de temàtica familiar, retrats, sortides, excursions, viatges i fotografies de gossos
• Fons Esteve Andorrà Raurell. L’entitat “Club Muntanyenc Barcelonès” ha fet donació de 77
àlbums amb un total de 29.350 fotografies del 1929 al 2003. L’autor és el fotògraf amateur Esteve Andorrà i Raurell. La temàtica de les fotografies és bàsicament d’excursions
pels entorns de Barcelona, indrets i pobles de Catalunya. També d’Espanya, d’Europa i de
la ciutat de Barcelona
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• Fons Michael Wällering. 378 fotografies de 1929 a 1948. El senyor Michael Wällering ha
fet donació d’un conjunt de fotografies de temàtica molt diversa, destacant les fotografies
de botigues, aparadors, mobiliari dels anys 40 i cooperatives obreres
• Fons Família Vinyes Roig. 63 fotografies de 1906 a 1965. El senyor Pau Vinyes Roig ha
fet donació d’un conjunt de positius estereoscòpics de vistes de l’Exposició Internacional
de 1929 i 9 llanternes que mostren anuncis publicitaris de la Rellotgeria Bagués
També s’han incorporat al fons de l’arxiu:
• A la col·lecció de positius sobre paper:
- 11 fotografies de 1910 a 1920, donades per Josep Giménez Serra, realitzades pel seu
avi, Josep Serra Viñas, fotògraf funcionari de l’Ajuntament de Barcelona. Són bàsicament
fotografies de colònies escolars
- 26 fotografies de 1962, donades per Francesc Xavier Sánchez Romeu, realitzades pel seu
pare Antonio Sánchez Granero. Són fotografies de les riuades de l’any 1962 a la zona del
Vallès
• A la col·lecció de negatius:
- 36 fotografies de 1989, donades per Pujol Roca que n’és el propi autor. Es tracta de
negatius de pas universal de la creació del mural “Tots junts podem aturar la sida” que va
realitzar l’artista nord americà Keith Haring el dia 27 de febrer de 1989 a Barcelona, a la
plaça de Salvador Seguí
- 38 fotografies de 1970 a 1975, donades per Virgínia Ayuste Floriach de les quals ella
n’és l’autora. Es tracta d’un conjunt de negatius de pas universal de temàtica gitana
• A la col·lecció de positius directes de càmera, 9 daguerreotips comprats per l’arxiu a Jordi
Barón. Són retrats, dos d’ells del fotògraf Napoleon
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Tractament arxivístic
S’ha continuat amb el tractament arxivístic – avaluació, ordenació i preservació en caixes
noves – de 810 unitats d’instal·lació del Fons fotogràfic del Diario de Barcelona dels anys
1900 a 1992, que s’han descrit en una base de dades pròpia.
S’han introduït al gestor d’arxius la descripció de 9.881 fotografies.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (registres)

Cultura

1880-2012

4.522

Urbanisme i Obres

1880-2011

49

Fons Institucionals, Privats i Col·leccions
Fons privats

Dates extremes

Volum (registres)

Exposició Internacional de Barcelona de 1929

1910-1930

31

Museu Arqueològic de Barcelona

1890-1936

3

Antoni Bulbena Tussell

1874-1921

2

Antonio Rué Dalmau

1905-1935

2

Carme Goig Pansu

1870-1935

1

Claudi Duran Ventosa

1880-1891

2

Ignacio de Janer Milà de la Roca

1900-1940

1

Joan Amades Gelats

1880-1960

5

Joan Costa Simón

1850-1922

1

Joan Roura

1867-1899

1

Joan Terrades

1870-1935

1

Lluís Plandiura

1902-1952

4

Lola Anglada Sarriera

1870-1947

4

Luís Girau Iglesias

1902-1954

3

Família Alós i de Dou

1861-1934

1

Àngel Toldrà Viazo

1900-1925

1

Diario de Barcelona

1900-1992

72

Editorial López

1870-1920

352

El Día Gráfico

1913-1934

3

Francesc Serra Dimas

1903-1967

59

Frederic Ballell Maym

1888-1922

12

Josep Postius Saura

1945-1980

4

Josep Maria Sagarra Plana

1910-1958

2

L'Arxiu Llibreria Joan Baptista Batlle

1870-1900

4

Narcís Cuyàs

1880-1952

1

Agrupació Excursionista de Badalona

1870-1930

8

Centre Excursionista de Gràcia

1870-1955

1

Club Martini

1955-1965

1

Sociedad de Atracción de Forasteros

1890-1939

42
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Col·leccions

Dates extremes

Volum (registres)

Col·lecció de negatius de l’AFB

1900-1989

1

Col·lecció de positius sobre paper

1855-2006
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Per últim, hem descrit en una base de dades pròpia 12.137 fotografies de la Nissaga Pérez
de Rozas del 1936 al 1957 i 12.846 fotografies del Fons Colita de 1963 al 2000.

Preservació, restauració i digitalització
Preservació i restauració
S’han realitzat tasques de conservació preventiva i condicionament del fons, així com de
control ambiental i tractament de patologies:
• Canvi fundes i ubicació de 76.402 plaques de vidre dels anys 1900 a 1950, del Fons
Ajuntament de Barcelona. Exposició Internacional de Barcelona, del Fons Pérez de Rozas
i dels Fons Ajuntament de Barcelona de Parcs i Jardins
• Tractament deshumidificador de 500 unitats documentals de 1940 a 1970 del Fons Ajuntament de Barcelona de Parcs i Jardins (Hàbitat Urbà)

S’han dut a terme tasques de restauració del fons:
• Neteja, aplanat i canvi de funda de 25.203 rodets del Fons Pérez de Rozas de 1930 a 1939
• Neteja, funda i ubicació en contenidor de conservació de 789 plaques de vidres del Fons
Pérez de Rozas de 1930 a 1940
• Neteja, funda i contenidor de conservació de 400 plaques de vidre del Fons Ajuntament
de Barcelona de Parcs i Jardins, del 1940 a 1950
• Neteja, funda i contenidor de conservació de 3.500 plaques de vidre del Fons Ajuntament
de Barcelona. Exposició Internacional de Barcelona de 1929
• Restauració de 3 àlbums del Fons Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis (SPEIS) amb fotografies del 1880 al 1900

Digitalització
En el marc del projecte de digitalitzacions, s’han generat 67.034 imatges de preservació
d’un volum de 67.034 unitats documentals (fotografies) dels següents fons:
• 2.870 retrats de Barcelona i comarques del Fons Colita dels anys 1960 a 1998
• 12.000 negatius de flamenc i Nova Cançó del Fons Colita dels anys 1970 a 1985
• 12.000 negatius de la Crònica Gràfica de la ciutat del Fons Pérez de Rozas dels anys 1950
a 1959
• 3.563 negatius de la Crònica Gràfica de la ciutat del Fons Pérez de Rozas dels anys 1930
a 1940
• 400 negatius i positius de la Història del Centre Fonoaudiològic del Fons de l’Ajuntament
de Barcelona (Educació. CREDAC) dels anys 1946 a 1970
• 2.684 negatius i positius procedents de diversos fons de 1900 al 1960
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Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

73

248

321

Usuaris no presencials

227

1.247

1.474

Total

300

1.495

1.795

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

55.850

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotografies digitals

1.852

Activitats
Durant el 2013 s’han realitzat diverses accions de difusió de l’arxiu, de les seves instal·lacions,
dels seus fons i de la història de la nostra ciutat. A continuació s’exposa un resum de les
activitats de difusió i visites educatives:
Activitats de difusió
Visites guiades al centre

Número

Visitants
2

27

12

115

Visites al centre i a les exposicions

7

182

Exposicions

6

14.404

Jornades de portes obertes: accés lliure

2

3.707

Projecció fotografies al carrer (públic general)

1

208

Tallers familiars

1

440

Taller BIG DRAW (públic general)

1

714

32

19.797

Visites guiades a les exposicions

Total

Activitats educatives

Visites
Número

Assistents

Primària

2

54

Secundària

1

20

Universitària

10

132

Total

13

206

Exposicions:
Pròpies
• “Consuelo Bautista. Raval” del 14 de juny de 2012 al 16 de febrer de 2013, amb 1.877
visitants
• “Barcelona en postguerra. Una crònica fotogràfica” del 19 d’abril al 27 de setembre de
2013, amb 11.269 visitants
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• “Entorn 1900” inaugurada el 7 de novembre de 2013 i encara oberta al públic. A data
de 31 de desembre de 2013 l’havien visitada 2.278 persones. Aquesta també en format
virtual, rebent un total de 1.088 visites

Itinerants
• “Audouard i Amadeo. Fotografies d’escena” al Museu Palau Solterra, Torroella de Montgrí,
del 8 de juny al 15 de setembre de 2013, amb 1.183 visitants
• “Francesc Serra. L’artista al seu taller” al Museu dels Sants d’Olot del 21 de juny al 18
d’agost de 2013, amb 585 visitants, i al Cercle Artístic Sant Lluc, del 13 al 30 de novembre de 2013, amb 180 visitants
• “Viatge a Olot” al Museu de la Garrotxa del 7 de setembre al 27 d’octubre de 2013, amb
684 visitants

Préstec en comodat
S’ha participat en exposicions d’altres institucions o coproduïdes, a través del préstec de
fotografies originals:
• 6 fotografies per l’exposició “A cop d’ull. Cultura fotogràfica recent a Barcelona” del Centre
de la Imatge de La Virreina, del 4 de desembre de 2013 al 16 de març de 2014
• 6 fotografies per l’exposició “Col·lecció 28” del MACBA, del 18 de juliol de 2013 al 6 de
gener del 2014
• 6 fotografies per l’exposició “Fortuny i la Batalla de Tetuan. De la trinxera al Museu” del
MNAC, del 18 d’abril al 15 de setembre de 2013
• 12 fotografies per l’exposició “El Museu Picasso, 50 anys a Barcelona. Els orígens” al
Museu Picasso, del 7 de març al 9 de juny de 2013

Reproduccions de documents
S’han reproduït 53 fotografies per a les següents exposicions:
• “Naturaleses del Modernisme”. (exposició itinerant: Hèlsinki (Finlàndia), Alesund (Noruega), Brussel·les (Bèlgica), Nancy (França), Ljubljana, Barcelona, Terrassa, Bad Nauheim
(Alemanya), Milà (Itàlia), Aveiro (Portugal), Riga (Letònia)). Organitzada per Réseau Art Nouveau Network. Inaugurada l’octubre de 2013 té prevista la seva durada fins a finals de 2015
• “Jacques Leonard i la Barcelona gitana”. Nimes (França). Organitzada pel Movement Européen France-Gard, del 22 al 29 de maig de 2013
• “Josep Esquirol, fotògraf d’Empúries”. L’Escala (Girona). Organitzada pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries i el Museu de l’Anxova i de la Sal, el juliol del 2013
Un total de 20 fotografies s’han reproduït per a l’elaboració d’audiovisuals:
• Josep Guinovart, l’art en llibertat. Coproducció Magnètic Films, espai Guinovart i Televisió
de Catalunya, S.A. 2013
• La Batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu. Emblema. Del 19 d’abril al 15
de setembre de 2013
• Montjuïc, la muntanya odiada de Barcelona. Televisió de Catalunya, S.A.
I finalment, per a publicacions, s’han reproduït un total de 24 fotografies:
• Considering and interpreting leisure (llibre electrònic). Publicacions i Edic. Universitat de
Barcelona. Febrer del 2013
• Espacios de duelo y memoria de las víctimas de la represión franquista: memoriales e intervenciones patrimoniales. Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida. 1er semestre
del 2013
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• “El Museu Explora”. Cavall Fort núm. 1220. Edicions Cavall Fort, S.L. Maig del 2013
• L’electrificació al Pallars Jussà, 1912-1940. Imatges d’un temps i un espai. Garsineu Edicions. Juliol del 2013
• Primeres passes amb documents d’arxiu a P5. Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona. 2013
• “Dides, mares i germans de llet a Espanya”. Afin núm. 52. Grup de recerca, Universitat
Autònoma de Barcelona. Juliol-Agost 2013
• “O Chao da Cidade. Lisboa em Barcelona”. Revista Rossio-Estudos de Lisboa. Gabinete de
Estudios Elispioinenses. Cámara Municipal de Lisboa. Octubre 2013
• Les Drassanes Reials de Barcelona. Efadós. Novembre 2013
• El col·leccionisme entre Catalunya i la Xina (1876-1895). Universitat de Barcelona/TDX.
2013
• El peu del Funicular de Vallvidrera. Història d’un barri. Associació de veïns Peu del Funicular. 2013

Publicacions:
• Subirana, Jaume. Torrella, Rafel. Entorn 1900. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013
• F. Rius, Núria. Barcelona a la butxaca. La fotografia el 1888: política, art i record. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013
Per últim, s’ha participat, en la projecció “Visions del convent” que es va poder visionar al
Convent de Sant Agustí del 9 al 20 de desembre de 2013 i en el Circuit 2013 de Fotografia
documental durant els mesos de juny i juliol.

Col·laboracions i relacions externes
Seguint una política de col·laboració amb altres entitats i institucions, s’han signat els següents convenis:
• Conveni de col·laboració amb l’ESAGED per a la realització de tractament i organització de
documents fotogràfics (4 persones i 1.500 hores)
• Conveni de col·laboració amb Generalitat de Catalunya-Escola Serra i Abella-Institut de
Cultura de Barcelona per a la realització de pràctiques de digitalització (1 persona i 140
hores)
• Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Geografia i Història
per a la realització de tasques de conservació preventiva, descripció, documentació i tractament dels documents fotogràfics (1 persona i 210 hores)
• Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Biblioteconomia i
Documentació per a la realització de tasques de descripció i digitalització de fons fotogràfics històrics (1 persona i 245 hores)
• Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra-Facultat d’Humanitats
per a la realització de tasques de conservació preventiva, descripció i tractament de les
fotografies (1 persona i 125 hores)
També destaquem la participació, com a ponents o formadors en els següents cursos, seminaris i congressos:
• Presentació de l’App “Barcelona Visual” al curs de formació interna: Tractament de la
imatge digital i geolocalització a l’AHCB el dia 30 de novembre. A càrrec de Jordi Serchs
i Montserrat Ruiz
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• Sessió de demostració de la web de consulta de l’AFB dirigida als Centres Cívics, al Palau
de la Virreina el dia 11 de juliol a càrrec de Jordi Serchs i Maria Mena
• Presentació de l’App “Barcelona Visual” al seminari Image Print de Sonimag Foto, a la Fira
de Barcelona el 19 de març. A càrrec de Jordi Serchs
• Sessió Difusió pública i exposició d’originals fotogràfics al Curs “Conservació i digitalització d’originals fotogràfics” a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya el 25 d’octubre.
A càrrec de Rafel Torrella
• Sessió Seminari Construir la imatge de Barcelona al MUHBA el 29 d’abril. A càrrec de
Jordi Calafell
Per últim, un dels tècnics de l’Arxiu, Montserrat Ruiz, ha participat en les 12 sessions del
grup de treball sobre fotografia al programari Museum Plus, al Museu Marítim.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1844

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Fotogràfic

2.743.710 ud

Fons bibliogràfics

1.440 volums
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Arxiu Municipal del Districte
de Ciutat Vella

Durant el 2013 destaquem, d’una banda, la digitalització i descripció del fons fotogràfic
de la Col·lecció de l’Arxiu Popular de la Barceloneta. La dedicació, durant un semestre, de
dues persones especialitzades dels Plans d’Ocupació, ha permès tractar un volum important
d’imatges, assolint el 50% de la digitalització del fons. De l’altra, i pel que fa a la seva
preservació i conservació, destaquem l’adquisició massiva d’àlbums i fundes de polipropilè
per a fotografies, amb el propòsit que un cop digitalitzades, es conservin en un contenidor
adient.
Mantenint com a prioritats l’atenció a la ciutadania, la gestió de les transferències i la descripció documental, s’han pogut realitzar aquestes actuacions extraordinàries gràcies a la
voluntat i implicació del Districte de Ciutat Vella.
Durant el primer semestre de l’any també hem avaluat i descrit la totalitat dels cartells al
programari de gestió, hem aplicat el calendari de conservació als expedients de la sèrie de
Llicències d’ocupació de la via pública dels anys entre 1990 i 1993, i hem catalogat tota
la documentació de suport custodiada a l’arxiu. Gràcies a un conveni de col·laboració signat
amb la Fundació Catalana de la Síndrome de Down s’ha comptat amb el suport d’una persona que ha permès avançar en la tasca de neteja d’elements nocius dels expedients de la
sèrie d’Inspecció dels anys de 1997 a 1999.
Per últim, hem finalitzat, per un costat, l’auditoria documental dels diferents departaments
del Districte i, per l’altre, l’auditoria fotogràfica dels fons custodiats a l’arxiu. A més, s’ha
participat, conjuntament amb la Direcció de Serveis Tècnics i de Serveis Jurídics del Districte, en el consell de redacció de l’Instructiu de bones pràctiques per a la tramitació i custòdia
d’expedients en la seva fase activa, que ja s’ha presentat a 31 tècnics i lletrats del Districte
per a la seva correcta aplicació.
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Ingrés de fons
S’han dut a terme 8 transferències ordinàries amb un total de 35,8 metres lineals de documentació ingressada dels anys 1997 al 2010 i s’han incorporat 6 volums al fons bibliogràfic
per donació particular.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Informació i Comunicació

2000-2003

0,50

Inspecció

1997-2005

0,70

Informes B (disciplina urbanística)

2000-2005

2,30

Obres majors

2009-2010

5,30

Obres menors

2009

16,70

2000-2010

10,30

Acció i Benestar Social

Gestió documental
En el marc de les auditories documentals, s’han realitzat 21 entrevistes i 1 reunió, i també,
2 sessions d’assessorament a quatre professionals del districte.
D’altra banda, s’ha redactat un Instructiu de bones pràctiques per a la tramitació i custòdia
d’expedients en la seva fase activa a fi de facilitar i agilitzar la feina dels tècnics que treballen en aquest àmbit.

Tractament arxivístic
S’han realitzat les següents actuacions globals sobre els fons:
• Ordenació, descripció, eliminació de duplicats, preservació en camises i caixes de conservació de 404 unitats d’instal·lació de les sèries documentals d’Obres majors, Obres menors
i Activitats dels anys 2008 a 2010
• Inserció massiva de 1.500 ml de documents solts dels anys 1992 a 2007 dins dels expedients per garantir-ne la seva integritat
• Avaluació i tria de 57 unitats d’instal·lació d’expedients de Personal dels anys 1990 a
2006
• Avaluació i tria de 48 unitats d’instal·lació de la sèrie d’Ocupació de la via pública dels
anys 1990 a 2000
• Acarament de 15 unitats d’instal·lació d’originals i còpies dels anys 1990 a 2007, remesos i retornats dels jutjats
• Revisió i actualització de canvis topogràfics al gestor d’arxius de 1.958 Llicències
d’activitats
• Inventari de 227 unitats documentals de suport de l’arxiu dels anys 1978 a 2006
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D’altra banda, volem destacar la descripció al gestor d’arxius de:
• 366 unitats documentals de Llicències d’activitats dels anys 1986 a 2008
• 99 unitats documentals d’Obres majors de l’any 2008
• 598 cartells dels anys 1941 a 2000
També s’han descrit, en altres aplicatius:
• 8.355 fotografies dels anys 1910 a 1990 de l’Arxiu Popular de la Barceloneta
• 3.004 Llicències de via pública dels anys 1990 a 2000
• 960 registres de la secció Informació i comunicació dels anys 1904 a 1998
• 227 documents de suport de l’arxiu dels anys 1978 a 2006

Preservació, conservació i restauració
Destaquem les següents actuacions de conservació preventiva i condicionament del fons:
• Preservació del fons amb la substitució de camises i caixes de conservació de 501 unitats
documentals de Llicències d’activitats de l’any 2008 i 3.654 de les sèries d’Obres majors
i menors del 2008 al 2010
• Preservació en caixes de conservació i fundes de polipropilè de 500 fotografies del fons de
la Col·lecció de l’Arxiu Popular de la Barceloneta (APB) dels anys 1910 a 1990
• Neteja dels elements nocius (grapes, gomes, plàstics, etc.) de 221 expedients de la sèrie
d’Inspecció dels anys 1997 a 1999
• Eliminació de 135 caixes amb còpies, duplicats i documents sense valor arxivístic dels
anys 1990 a 2010
Per últim, cal mencionar que s’ha seguit amb el projecte de digitalització de la Col·lecció de
l’Arxiu Popular de la Barceloneta, amb un total de 8.355 fotografies digitalitzades de 1910
a 1990 per garantir la seva preservació.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

26

723

749

Usuaris no presencials

927

252

1.179

Total

953

975

1.928

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

2.759

Documents prestats a les oficines

1.522

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

7.599

Fotocòpies plànols

808

Imatges digitals

133

Total

8.540
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1920

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

2.030 ml

Visual

598 ud

Cartogràfic

33 ud

Fotogràfic

57.617 ud

Sonor

6 ud

Audiovisual

371 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de l’Eixample

Gràcies a la voluntat i implicació del Districte, durant la primera meitat de l’any s’han assolit
els objectius extraordinaris que ens havíem proposat, entre els quals destaquem la catalogació dels fons gràfics i de la biblioteca de suport pel seu impacte en l’atenció als usuaris.
Hem treballat amb els expedients de Guals, una sèrie d’una important complexitat organitzativa en tant que la seva gestió depèn de diversos departaments, de manera que la documentació es troba disgregada i classificada per diferents conceptes, la qual cosa genera
importants dificultats per a la seva gestió. Alhora, és una sèrie documental molt necessària
per a l’administració del districte. Del total de les 481 caixes o unitats d’instal·lació, s’ha
realitzat el tractament arxivístic bàsic – neteja d’elements nocius, ubicació en contenidors
adequats, catalogació i descripció – sobre 118 caixes i 2.000 unitats documentals, i s’han
preparat 153 ud per ser tractades durant el 2014.
Per tant, podem concloure que durant tot l’any hem pogut respondre de manera satisfactòria
a les necessitats i obligacions bàsiques del nostre centre i que, gràcies a la inversió efectuada pel Districte durant el primer semestre i que esperem que es mantingui durant el 2014,
hem assolit altres fites importants, que des de feia temps restaven pendents d’actuació i que
han permès posar més fons i sèries documentals a disposició de la ciutadania.
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Ingrés de fons
S’han ingressat 65,4 metres lineals de documentació textual dels anys 1995 a 2012 a través de
12 transferències ordinàries i s’han incorporat 7 volums de l’any 2013 al fons bibliogràfic provinent
d’una donació particular.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Afers Jurídics

1999-2012

4,20

Sancionadors

2009

0,70

Finances

2006

2,60

2009-2010

0,70

Activitats

2009

5,50

Inspeccions

2009

5,40

Obres majors

2009

6,80

Obres menors

2009

24,00

Devolució d'ingressos indeguts

Ocupació de la via pública

2002-2009

8,50

Acció i Benestar Social

1995-2002

6,90

Gestió documental
• 30 entrevistes d’una hora cadascuna a 30 professionals de les oficines, en el marc del
projecte d’auditories
• 1 sessió formativa d’una hora a 28 persones de les oficines

Tractament arxivístic
S’ha continuat amb el tractament arxivístic – ordenació, preservació en camises i caixes de
conservació – de 331 unitats d’instal·lació de les sèries documentals de llicències d’Obres
majors, Obres menors i Activitats de l’any 2009.
Per altra banda, s’ha dut a terme la descripció al gestor d’arxius:
• 4.100 expedients de Llicències d’activitats dels anys 1986 a 2009
• 488 expedients Sancionadors dels anys 1993 a 2008
• 7 expedients de la Junta Municipal de Districte de 1979 a 1984
• 11 expedients del Consell Municipal de Districte dels anys 1984 a 2001
• 6 expedients de la Comissió Permanent de Districte dels anys 1979 a 1982
• 5 expedients de la Comissió de Govern del Districte dels anys 1984 a 2000
• 502 cartells dels anys 1983 a 2009
• 89 fotografies del fons privat Rosa Feliu dels anys 1982 i 1983
També s’han descrit 2.192 expedients de Llicències de guals de 1945 a 2009 en un altre
aplicatiu.
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Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a les actuacions de conservació preventiva i condicionament del fons destaquem:
• Neteja d’elements nocius i eliminació de duplicats de 145 unitats documentals de la sèrie
d’Obres majors i de 1.917 de la sèrie d’Obres menors, ambdues de l’any 2009
• Canvi de caixes i de carilles, neteja d’elements nocius i eliminació de duplicats en un total
de 646 unitats d’instal·lació de la sèrie d’Activitats dels anys 1986 a 2009 i 155 de la
sèrie de Sancionadors dels anys 2008 i 2009
• Reagrupament documental, canvi de caixes i de carilles, neteja d’elements nocius i eliminació de duplicats de 2.192 unitats documentals de la sèrie de Guals dels anys 1945 a
2009
En el marc del projecte de digitalització del fons, destaquem les 200 imatges de 1896 a
1900 procedents de la col·lecció de quaderns “Barcelona a la vista. Album de Fotografías
Inéditas”.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

11

1.104

1.115

Usuaris no presencials

300

508

808

Total

311

1.612

1.923

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

2.348

Documents prestats a les oficines

942

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

15.757

Fotocòpies plànols

893

Fotografies digitals

32

Imatges digitals

208

Total

16.890

Activitats
Dins el programa de difusió de l’arxiu i el seu fons, s’han dut a terme dues visites de grups
amb 24 participants i dues visites educatives amb un total de 24 assistents, dirigides a un
grup d’educació primària i un grup universitari.
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1900

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.659 ml

Visual

502 ud

Cartogràfic

105 ud

Fotogràfic

16.504 ud

Audiovisual

2 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc

Passat més d’un any de l’establiment de l’arxiu i els seus fons en un sol equipament, constatem que la concentració documental ha permès economitzar esforços i agilitzar processos.
S’ha començat a treballar en la línia d’organitzar la documentació mitjançant instruments
de descripció més afinats, per comunicar-la i fer-la accessible als nostres diferents tipus
d’usuaris.
Pel que fa a la gestió documental, per un costat, destaquem la finalització de l’auditoria documental sobre els arxius de gestió de les dependències del districte i la normalització de les
transferències, tot i que es detecta una tendència a la reducció de la documentació en suport
paper. Per l’altre, s’ha realitzat una enquesta documental per a la detecció i identificació del
fons fotogràfic de l’arxiu.
En l’àmbit del tractament documental, d’una banda destaquem la confecció dels inventaris
de la Fundació Centre del Vidre de Barcelona, el de la Parròquia de Sants Medir, el del Fons
de documentació textual de la Guerra Civil i postguerra, i el de la Col·lecció de discs del
districte; i de l’altra, la restauració de 111 documents del Fons fabril de l’empresa Serra i
Balet. En el marc del projecte de digitalització, s’han digitalitzat les actes de l’antic municipi
de Sants.
En relació a la difusió de l’arxiu, ressaltem la realització de diverses visites escolars a l’arxiu
i l’exposició sobre El Cinema Nic, a la sala Anselm Cartañà. Destaquem, també, la participació a la Mostra d’Entitats del Consell de Coordinació Pedagògica, celebrada al CosmoCaixa
per explicar l’oferta d’activitats didàctiques als centres educatius a través dels seus materials de difusió i la confecció d’un producte de difusió en forma de cartell-còmic: TBO. De la
ferralla a l’arxiu el tresor salvat!!, en què s’explica, en clau d’humor, el procés de trobada i
restauració dels fons de la fàbrica Serra i Balet. De les activitats de l’arxiu se n’han fet ressò
els mitjans de comunicació en diverses ocasions.
Per últim, ressaltem que l’afluència d’usuaris ha pujat un 15%, augment que ha vingut
afavorit per la compactació, ubicació i millora dels serveis i constatem, cada vegada més,
la transformació evident del tipus d’usuari que demana una resposta ràpida i a través de la
xarxa.
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Ingrés de fons
S’han incorporat al fons 43,7 metres lineals de documentació textual dels anys 1997 a
2011 i 2.000 fotografies d’actes institucionals dels anys 2002 a 2008 procedents de 18
transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Regidoria

2008-2010

6,00

Edictes

2006-2008

0,50

Nupcialitat

2009-2012

0,10

2007

0,30

2001-2007

1,70

2007

5,60

Prevenció

2004-2007

0,70

Projectes Urbans

1997-2011

26,10

Registre

2007-2009

0,50

2008

2,20

Contenciós administratiu
Responsabilitat patrimonial
Gestió de les despeses

Serveis Personals

Volum (ml)

Documentació fotogràfica
Nom sèrie

Dates extremes

Comunicació i Qualitat

2002-2008

Volum (ud)
2.000

També s’ha incorporat, per donació, la següent documentació:
• Una caixa de documentació del cens electoral de 1892 de Sants donada per l’Ajuntament
de Cardedeu
• 21 fotografies d’activitats culturals, festes i excursions de la Unió Excursionista de Catalunya de Sants, donades per Glòria Barquet Torroja
• 18 fotografies d’activitats reivindicatives dels anys setanta a les Cotxeres de Sants, donades per Rosa Vilalta
• El reglament de la Societat Coral La Floresta de l’any 1884 donat per Teresa Fené Maestro
• 3 obres pictòriques sobre fusta del 2012 donades per Sergi Delgado Falcó
• 10 noves revistes de notícies de Sants i Hostafrancs de l’any 1935, donades per Jordi
Garcia Farrero
Finalment, s’han ingressat 8 llibres de 1992 a 2013 i 44 volums de la revista Serra d’Or dels
anys 1964 a 1973, ambdós procedents de donació particular.

Gestió documental
Emmarcades en el projecte d’auditories s’han realitzat aquestes actuacions:
• 33 entrevistes amb un total de 40 hores invertides
• 14 sessions de formació presencial a 14 professionals amb una dedicació de 10 hores
• 5 reunions amb un total de dos arxius de gestió organitzats dels departaments de Comunicació i la Secretaria de la Direcció d’Espai Públic i Llicències
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Tractament arxivístic
S’ha dut a terme la descripció, en el gestor d’arxius d’un total de 2.885 registres, dels quals
destaquen 778 expedients de Llicències d’activitats de 1996 a 1998.
També s’han descrit 1.750 registres del fons històric dels anys 1910 a 2013 en un altre
aplicatiu.

Preservació, conservació i restauració
Pel que fa a les actuacions de conservació del fons, s’han dut a terme les següents tasques:
• Substitució de 250 unitats d’instal·lació del fons administratiu i fons històric dels anys
1940 a 2008
• Neteja i substitució de 400 unitats d’instal·lació de la documentació de l’arxiu de gestió
de la Direcció de l’Espai Públic i Llicències dels anys 2006 a 2009
• Control ambiental periòdic dels dipòsits de documentació
També s’han restaurat 111 unitats documentals del fons Serra i Balet dels anys 1915 a
1950.
Per últim, en el marc del projecte de digitalització, s’han digitalitzat 32 volums d’actes de
l’antic municipi de Sants-Montjuïc dels anys 1853 a 1897.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

63

600

663

Usuaris no presencials

125

652

777

Total

188

1.252

1.440

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

9.504

Documents prestats a les oficines

685

Documents prestats en comodat

73

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

1.967

Fotocòpies plànols

288

Imatges digitals

304

Total

2.559
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Activitats de difusió
L’Arxiu ha rebut la visita de 7 grups, 3 d’adults i 4 del cicle d’educació secundària, amb un
total de 136 participants, per conèixer les instal·lacions i la funció de l’equipament.
D’altra banda, s’ha realitzat una exposició pròpia sobre el Cinema Nic que ha acollit 471 visitants, i s’ha participat, a través del préstec de 73 originals, en les exposicions “el Daguerre
de Sants: Memòria d’un barri” al Centre Cívic Cotxeres de Sants, organitzada per Fotoconnexió i “Societat Coral La Floresta: 135 aniversari” a la sala Anselm Cartañà, organitzada per
la mateixa entitat. Pel que fa a l’exposició del Daguerre, l’Arxiu també ha col·laborat en la
campanya de recollida de fotografies entre els veïns i veïnes del barri.
També volem ressaltar la col·laboració de l’arxiu en altres projectes que tenen com a objectiu
la difusió dels fons i col·leccions de l’arxiu, a través de la reproducció de 1.359 documents.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1823

2010

Tipus de document
Fons documentals
Textual

Volum
1.368,90 ml
5.613 ud

Visual

281 ud

Cartogràfic

53.246 ud

Fotogràfic

124 ud

Sonor

212 ud

Audiovisual

3.829 volums

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de Les Corts

El 2013 ha estat marcat pel trasllat de l’arxiu a les dependències de la seu del districte. El
nou espai, obert al públic el 6 de maig, està situat a peu de carrer i compta amb una sala
d’atenció al públic, una sala de tractament documental, un despatx i un dipòsit documental
ampliat.
En el marc de la política de compactació d’espais del Districte, el trasllat dels arxius de
les oficines, així com la remodelació i trasllat de l’arxiu del Districte han implicat, per un
costat, l’aturada momentània de les transferències i, per l’altre, un treball intens i conjunt
d’organització i preparació de la documentació. D’altra banda, es percep una tendència en
l’ús del suport electrònic i, per tant, una disminució de transferències o donacions en suport
paper.
D’una banda, s’ha finalitzat l’auditoria documental als arxius de gestió de les oficines, que
ha permès conèixer amb detall la producció, els volums de documentació i els sistemes
d’organització i arxivament i, de l’altra, l’enquesta per a la identificació del fons fotogràfic
de l’arxiu. També s’ha començat a fer l’avaluació de la documentació que resta al dipòsit del
carrer Masferrer, 29-31 per a la seva posterior tria i eliminació, amb la intenció d’incorporarla a les noves instal·lacions de la plaça Comas, 18.
També destaquem el projecte de digitalització que s’està duent a terme en els fons fotogràfics Bonaventura Batlle i Piera, Joaquim Tapiola i Balmes, Francesc Carbonell i Barberà
i Família Brengaret-Framis, i la restauració del Proyecto de reformas parciales y amplificaciones al plano general del Ensanche de Barcelona proyectado por el sr. Cerdá por lo que
respecta a las barriadas de las Corts, de Sarriá i de Sans, plànol amb data de 17 de març de
1920. També en l’àmbit del tractament del fons, ressaltem la finalització de la descripció de
les sèries documentals d’Obres majors, Obres menors, Llicències d’activitats i Antecedents
al programari de gestió.
El programa de difusió s’ha centrat en la realització de l’exposició: “Viure a les Corts en el
primer franquisme”, que mostra des d’una òptica popular i ciutadana, com era la vida diària
de la gent del barri i les transformacions que va patir el districte durant el franquisme de
postguerra, a través de documents custodiats a l’arxiu. També destaquem la participació de
les escoles a les nostres activitats pedagògiques fruit de l’estreta relació que ja existeix amb
la comunitat educativa. La col·laboració amb el programa Catacrac de Btv i la participació de
l’arxiu a la Mostra d’Activitats i Recursos Educatius del Consell de Coordinació Pedagògica,
han facilitat la difusió i promoció de la nostra oferta.
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Ingrés de fons
S’ha incorporat al fons 1 metre lineal de documentació de 2007 a 2011 provinent de 2
transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Consells de participació

Volum (ml)

2007-2011

0,10

2010

0,90

Subvencions

També destaquem aquests ingressos provinents de particulars:
• Col·lecció fotogràfica familiar Brengaret-Framis. 27 plaques de vidre amb imatges negatives i positives i 19 positius en suport paper, dels anys 1900 a 1910
• Antonio Remigio Escoda ha fet donació d’1 DVD i 15 CD sobre el monestir de Pedralbes,
amb 350 imatges de Festa Major de les Corts i activitats del districte de l’any 2013
• Antonio Tembleque ha fet donació de 12 fotografies i postals dels anys 1922 a 2006 sobre
indrets de les Corts, carrers, obres i vistes aèries
• Mercedes Hernando ha fet donació de 5 fotografies de 1964 sobre les barraques de les
Corts, d’Evaristo Arnús
• Joan Aram ha fet donació de 2 fotografies de 1960 de la Caserna del Bruc
• Josep Moran ha fet donació de 2 CD del 2013 sobre el govern local i límits antics
• Josep Pasqual ha fet donació del CD del 2013 Barcelona barri a barri; les Corts
També s’ha ingressat 1 ud provinent de l’Ajuntament de Cardedeu del Cens electoral de l’any
1892, de l’antic Ajuntament de les Corts.
Finalment, s’han ingressat 3 volums al fons bibliogràfic i 14 revistes al fons hemerogràfic

Gestió documental
• Entrevistes a 16 persones amb un total de 24 hores invertides en el marc de l’auditoria
documental
• 17 sessions de formació d’usuaris (entre presencials i d’assessorament) per a un total de
13 persones amb una dedicació de 17 hores
• Informe final de l’auditoria documental de detecció i identificació de la documentació de
les dependències del districte
• Enquesta-auditoria fotogràfica de l’Arxiu

Tractament arxivístic
S’han eliminat 9 ml de documentació d’arxiu, material d’oficina i biblioteca auxiliar de la
Secretaria Tecnicojurídica dels anys 1975 al 2008.
S’han creat al gestor d’arxius un total de 517 nous registres, dels quals destaquen els 425
de la sèrie d’Obres menors dels anys 1987 al 2009 i els 76 registres corresponents a plaques de vidre, dels anys 1890 al 1920.
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Preservació, conservació i restauració
Pel què fa a les actuacions globals sobre el fons, destaquem la substitució de les camises
de preservació de 630 ud de la sèrie d’Activitats dels anys 1985 al 2008 i la col·locació en
sobres de conservació permanent de 80 fotografies dels anys 1945 a 1965, 12 documents
dels anys 1935 al 1960, 15 cartells del 1955 al 2013 i 50 plaques de vidre (negatius) del
1895 al 1920.
Destaquem també la restauració d’un plànol del municipi de les Corts de l’any 1920.
Per últim s’ha digitalitzat una part del fons fotogràfic de l’arxiu:
1a fase: 558 imatges de preservació de documents dels anys 1895 al 1960 dels Fons Bonaventura Batlle i Piera, Joaquim Tapiola i Balmes i Francesc Carbonell i Barberà, i de la
Col·lecció de la família Brengaret-Framis.
2a fase: 277 imatges de preservació de documents dels anys 1895 al 1960 de les Col·leccions
de Montserrat, d’Antònia Galbe Pallarès, de positius paper i vistes aèries, i dels Fons Benet
Campabadal, Institut Frenopàtic de les Corts i de la Casa de la Lactància, entre altres.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

66

556

551

Usuaris no presencials

638

610

1.563

Total

704

1.166

2.114

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

2.847

Documents prestats a les oficines

592

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

3.465

Fotocòpies plànols

181

Fotografies digitals

107

Imatges digitals

44

Total

3.797

Activitats de difusió
L’Arxiu ha rebut 756 alumnes dividits en 24 grups que han visitat l’equipament i el seu fons
i 3 grups amb un total de 48 ciutadans que han participat en visites guiades a les jornades
de portes obertes organitzades pel centre.
Un dels projectes més rellevants de difusió del fons ha estat el muntatge de l’exposició “Viure a les Corts en el primer franquisme” a la Sala d’exposicions del districte, oberta al públic
del 27 de maig al 28 de setembre. Va rebre un total de 1.456 visitants.
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També volem ressaltar la col·laboració de l’Arxiu en projectes que tenen com a objectiu principal la valoració i difusió de la història local i el patrimoni documental, amb un total de 57
documents reproduïts.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1820

2012

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

889,70 ml

Visual

5.283 ud

Cartogràfic

396 ud

Fotogràfic

16.762 ud

Sonor

49 ud

Audiovisual

841 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi

Pel que fa a les transferències de documentació i préstecs de documents administratius,
s’ha posat l’èmfasi en normalitzar i aconseguir una major coherència de funcionament en
les relacions amb les diferents Direccions i Departaments del districte. Establir un calendari
de transferències fiable, que compleixi els requisits tècnics sol·licitats i reduir el nombre de
préstecs pendents de retorn són tasques complexes que encara comportaran un parell d’anys
de treball constant i conjunt.
Els treballs corresponents a l’apartat de tractament documental s’han ajustat a les previsions
establertes en els objectius de l’any, excepte pel que fa a la descripció d’expedients de les
sèries documentals d’Activitats i Obres majors de l’any 2010 per haver-se produït la transferència el darrer mes del 2013.
S’ha iniciat la depuració del Fons fotogràfic consistent en l’anàlisi individual de totes i cadascuna de les imatges que figuraven en el registre corresponent, i s’ha procedit a donar
de baixa i eliminar físicament aquelles que no complien els requisits establerts. A partir
d’aquesta primera fase caldrà treballar en la plena identificació de cada imatge, la descripció
al programari de gestió, la digitalització i la preservació en contenidors adients. Totes aquestes tasques hauran de tenir continuïtat l’any 2014 i possiblement el 2015.
En la vessant de la difusió s’ha confeccionat una exposició virtual “Vallvidrera, de nou” que
permet resseguir l’origen i evolució posterior d’aquest territori a partir dels textos i material
gràfic de l’exposició presencial realitzada anteriorment.
S’ha dut a terme el seguiment dels treballs d’inventari i preparació de la documentació de
PATSA (Parc d’Atraccions del Tibidabo), com a pas previ al seu ingrés previst pel primer
trimestre del 2014. En paral·lel, i per la ubicació del fons, s’ha habilitat i condicionat un
espai en el segon pis de la Casa de la Vila del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Sens dubte
la incorporació d’aquest nou fons a l’Arxiu, fixat en 700 unitats d’instal·lació, serà un dels
aspectes destacats del 2014.
Per últim, s’ha finalitzat la digitalització de tota la documentació corresponent a l’obra privada de l’antic municipi de Sarrià fet que permetrà la preservació dels originals i la difusió
a la ciutadania, a través d’internet, d’aquest barri que en els seus orígens havia estat un
municipi independent.
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Ingrés de fons
Durant aquest any s’han realitzat 27 transferències amb un total de 59,52 metres lineals de
documentació dels anys compresos entre 1985 i 2010.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Relacions externes Regidoria i Gerència

1992-2003

0,60

Subvencions

2006-2009

6,12

Llicències d’activitats

1990-2010

8,64

Inspecció

2000-2010

3,72

Informes previs d’obres

2005-2012

0,96

Obres majors

1998-2010

9,12

Certificats urbanístics

2007-2009

1,80

Obres menors

2003-2010

12,84

Obres menors (resultat mostreig)

1993-1997

3,12

Ocupació de la via pública

2010

0,60

Guals

2010

0,36

Cartelleres publicitàries

1985-2010

1,92

Atenció individualitzada i familiar

1994-2009

9,72

Gestió documental
• 18 hores invertides amb un total de 9 persones per a la realització de les auditories documentals
• 10 sessions i un total de 15 hores d’assessorament a 17 persones
• 2 entrevistes i una reunió amb el Departament de Llicències i Inspecció amb el resultat d’1
arxiu de gestió organitzat
• 6 entrevistes amb la Direcció de Serveis a les Persones i Territori amb un resultat de 6
arxius de gestió organitzats
D’altra banda, s’han dut a terme les següents actuacions:
• Seguiment dels treballs d’inventari i preparació de la documentació de PATSA (Parc
d’Atraccions del Tibidabo) realitzats per una empresa externa, com a preparació de la
transferència a realitzar el primer trimestre del 2014
• Reclamació dels préstecs pendents de retorn corresponents als anys 2010 a 2013
• Neteja, inventari i ingrés de la documentació corresponent a Regidories i Gerències de
mandats anteriors ubicada en magatzems diversos, dels anys 1992 a 2011 (6 ml. aprox.)
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Tractament arxivístic
S’han realitzat les següents actuacions globals sobre els fons:
• Eliminació de 14,28 metres lineals de documentació de la sèrie d’Obres menors compresa
entre els anys 1995 i 1997
• Revisió i correcció de la signatura topogràfica de la documentació dels Pobles Agregats
dels anys 1793 a 1922 amb un total de 1.070 ui signaturitzades
• Revisió en profunditat, canvi d’ubicació i revisió de la descripció dels Llibres d’Actes dels
Pobles Agregats dels anys 1793 a 1922
• Depuració del fons fotogràfic consistent en l’eliminació i baixa del registre fotogràfic dels
elements no pertinents. Primera fase de treball del tractament general del Fons a continuar
l’any 2014, la qual cosa ha suposat l’anàlisi de 5.688 registres
D’altra banda, s’ha treballat en la incorporació de la signatura topogràfica i la correcció
general de 700 expedients de la sèrie d’Activitats al programari de gestió d’arxius, de documentació compresa entre els anys 1992 i 1993.

Preservació, conservació i restauració
Destaquem els treballs externs corresponents a la conservació i restauració de 32 documents
i plànols del Fons de Santa Creu d’Olorda i del llibre corresponents a “Proyecto del Ferrocarril”, dels anys 1855 a 1916.
També s’ha dut a terme la digitalització de documentació textual de la sèrie d’Obres particulars de l’antic poble de Sarrià, amb un resultat de 19.694 imatges de preservació, compreses entre els anys 1899 a 1922.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

14

383

397

Usuaris no presencials

496

194

690

Total

510

577

1.087

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

1.190

Documents prestats a les oficines

440

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

2.572

Fotocòpies plànols

179

Imatges digitals

325

Total

3.076
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Activitats
Dins el programa de difusió de l’arxiu i el seu fons, s’ha dut a terme una visita educativa amb
un total de 10 assistents, dirigida a un grup d’educació especial i un taller per a adults, amb
un total de 12 assistents.
D’altra banda, s’ha creat un web amb l’exposició virtual “Vallvidrera, de nou”.
També, en el marc de la col·laboració entre El Periódico i els arxius municipals, s’han reproduït 3 documents per al suplement “Districtes” d’aquest diari.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1714

2010

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.077,24 ml

Cartogràfic

634 ud

Fotogràfic

4.555 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de Gràcia

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia ha continuat amb la digitalització, descripció i
condicionament de la col·lecció de fotografies del Fons del Centre Excursionista de Gràcia;
tasca que es continuarà duent a terme l’any 2014. El catàleg que s’està realitzant permetrà
identificar les 3.205 fotografies d’aquest fons i remarcar la seva importància per a l’estudi
de la història de Gràcia.
En relació a la descripció de documentació es continuen tractant les sèries més consultades
i la totalitat de la documentació ingressada per transferència.
Seguint la tasca endegada l’any 2012 en matèria de gestió documental, s’ha elaborat, conjuntament amb el Districte, un projecte de calendari de transferències i s’ha realitzat formació específica sobre aquest àmbit a les oficines. La formació es va plantejar com un vehicle
necessari per a l’elaboració de les transferències, però també per a una correcta gestió del
préstec. Va servir també per donar a conèixer l’Arxiu, les seves tasques, i per establir un
vincle entre els diferents departaments i l’Arxiu del Districte, afavorint l’assessorament a
oficines sobretot en matèria de gestió documental.
D’altra banda, s’ha continuat incidint en el tractament i la gestió del dipòsit intermedi del
Districte, amb assessoraments, reunions amb els responsables de la documentació i formació a l’auxiliar encarregat del servei.
També cal destacar l’any 2013 la publicació del llibre Els carrers de Barcelona: Gràcia, de
Jesús Portavella, en la qual la figura de l’Arxiu Municipal ha tingut un paper cabdal. En
aquest sentit, s’han realitzat diverses reunions amb el seu autor, que ha nodrit la seva obra
amb fonts -gràfiques i textuals- procedents dels fons documentals que l’Arxiu conserva.
D’altra banda, ha existit sempre una estreta col·laboració entre el Districte i l’Arxiu per poder
fer realitat aquesta publicació.
L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia va patir durant el 2013 una inundació al dipòsit
documental. Aquesta situació d’emergència es va pal·liar de forma satisfactòria gràcies a
l’actuació ràpida, àgil i conscient del personal de l’Arxiu, de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i la col·laboració, en tot moment, del Districte. La documentació afectada,
pertanyent al Fons del Club Excursionista de Gràcia (Fons Buch), va ser ràpidament intervinguda per un equip humà dirigit per una especialista en restauració d’obra gràfica, que va
procedir a l’assecat i tractat de la documentació per evitar el deteriorament i la pèrdua. La
premsa del Districte, i també la de la Ciutat, es van fer ressò tant del desastre com del seu
feliç desenllaç.
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Ingrés de fons
S’han incorporat al fons 56,64 metres lineals de documentació administrativa de 1989 a
2008 provinents de 33 transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Òrgans complementaris de govern

1999-2008

0,12

Actes protocol·laris

2001-2008

0,12

Relacions internes amb òrgans de l’Ajuntament

1999-2008

0,12

Responsabilitat patrimonial

1996-2008

3,60

Procediments sancionadors

2005-2007

2,28

2008

1,32

Gestió de les despeses

2002-2007

0,12

Contractació administrativa

1994-2011

10,56

Gestió dels ingressos

Documents comptables
Comptabilitat administrativa

2008

0,60

1999-2008

0,60

Adquisició de béns

2001-2009

0,24

Expropiacions i desnonaments. Certificats i diligències

1999-2006

0,12

Activitats

1994-2008

4,68

2008

3,24

Inspeccions

1997-2008

0,60

Certificats de compatibilitat urbanística

2006-2007

0,24

Obres majors

1998-2008

7,74

Obres menors

1998-2008

12,54

Ocupació de via pública

1989-2008

7,80

Disciplina urbanística

Gestió documental
Emmarcades en el projecte d’auditories s’han realitzat aquestes actuacions:
• 6 sessions de formació presencial a 41 professionals amb una dedicació de 24 hores
• 23 sessions d’assessorament a 23 professionals amb una dedicació de 10 hores
A més a més, s’han realitzat les següents actuacions:
• Informe, planificació i calendari de transferències del districte
• Actuacions d’emergència dutes a terme per la inundació del dipòsit
• Informe de les actuacions realitzades per resoldre la inundació del dipòsit
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Tractament arxivístic
S’han creat un total de 5.342 registres del fons Ajuntament de Barcelona al programari de
gestió d’arxius, d’entre els quals destaquem 1.769 registres de la sèrie d’Activitats, 488
de la sèrie Responsabilitat patrimonial, 346 de la sèrie d’Obres majors o 245 de la sèrie
Parcel·lacions, entre d’altres.
A més, destaca la descripció de 1.000 fotografies del Fons del Club Excursionista de Gràcia,
amb dates compreses entre els anys 1853 i 1994.

Preservació, conservació i restauració
S’han dut a terme les tasques corresponents al tractament d’emergència de 150 caixes del
Fons del Club Excursionista de Gràcia, que contenien documentació heterogènia afectada
per la inundació que es va produir al dipòsit documental.
L’actuació dirigida per una restauradora d’obra gràfica va comptar amb 4 treballadors a jornada plena durant tres setmanes, que van procedir a l’assecat i desinfecció dels documents
malmesos. L’actuació es va realitzar a les dependències de l’Arxiu Intermedi (AMCB), que va
cedir un espai per a aquesta actuació.
D’altra banda, s’han digitalitzat 51 cintes del Fons d’història oral Mercè Rodoreda del segle
passat.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

4

432

436

Usuaris no presencials

414

926

1.340

Total

418

1.358

1.776

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats de forma presencial

886

Documents prestats a les oficines

549

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

1.908

Fotocòpies plànols

76

Fotografies digitals

160

Imatges digitals

93

Total

2.237
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Activitats de difusió
S’ha publicat el llibre Els carrers de Barcelona: Gràcia de l’autor Jesús Portavella i editat per
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia.
També volem ressaltar la col·laboració de l’Arxiu en altres projectes que tenen com a objectiu principal la difusió dels fons i col·leccions de l’Arxiu i la col·laboració en la història dels
barris, a través de la reproducció de 516 documents per la publicació L’Abans. Barcelona.
Gràcia Recull gràfic 1869-1976.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

S.XVII

2011

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

944,14 ml

Visual

1.820 ud

Cartogràfic

12 ud

Fotogràfic

17.665 ud

Sonor

52 ud

Audiovisual

25 ud

Fons hemerogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
d’Horta-Guinardó

L’Arxiu ha centrat els seus esforços en la consecució dels objectius prioritaris; l’atenció a
la ciutadania, que habitualment s’hi adreça a través de cita concertada fet que permet optimitzar el temps disponible per a la seva consulta o recerca; la gestió de les transferències
programades d’aquells documents que un cop tancat el procediment administratiu passen
dels arxius de gestió a l’Arxiu del Districte per a la seva custodia.
Pel que fa al tractament dels Fons i Col·leccions de fotografies s’ha continuat amb el treball
de registre i descripció, i també s’ha procedit a una depuració de duplicats i còpies, tal com
s’ha vingut fent els darrers anys; s’ha continuat amb la descripció al programari d’arxiu de
diversos expedients d’Obres majors; s’ha procedit, tal com marca la Norma de Conservació,
a l’eliminació de la sèrie d’Obres menors dels anys 1984-1985.
En l’àmbit de la gestió documental s’ha finalitzat l’auditoria documental al districte iniciada
l’any 2012, que ha permès disposar d’una visió actualitzada dels volums documentals existents i de les pràctiques de tractament documental de les dependències, alhora que intensificar els assessoraments sobre l’organització de la documentació activa i les recomanacions
de bones pràctiques. També s’han realitzat les transferències de documents a l’Arxiu i el
préstec de documents a totes les Direccions del districte.
S’ha iniciat el projecte de restauració de la documentació més malmesa del Fons Municipal
de Sant Joan d’Horta que es preveu que tingui continuïtat durant l’any 2014; entre els documents d’aquest fons destaquen un cens de població de 1878, un llibre de Registre de la
propietat dels anys 1865 a 1866, i altres documents de la secció de Finances.
Un dels objectius prioritaris per l’any 2014 serà la confecció d’un inventari topogràfic de
1.500 unitats d’instal·lació que permetrà el control absolut de la documentació custodiada
a l’Arxiu del Districte.
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Ingrés de fons
S’han incorporat al fons 44,28 metres lineals de documentació de 1984 a 2009 provinents
de 21 transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Responsabilitat patrimonial

2005-2006

2,88

Subvencions

2007-2008

3,24

Ingressos

2007-2008

0,36

Bestretes

2007-2008

1,20

Obres menors (resultat mostreig)

1984-1985

0,12

Projectes

2005-2009

24,24

Manteniment

2005-2009

2,04

Contractació

2007-2008

10,20

Destaca també la incorporació a l’Arxiu de 176 positius fotogràfics donats pel Sr. Joan Termes sobre l’evolució urbanística del districte i compresos entre els anys 1980 a 2013, que
s’integraran al Fons Joan Termes.

Gestió documental
• 4 entrevistes en el marc del projecte d’auditories documentals realitzades a 4 persones,
fent un total de 8 hores de dedicació
• 8 sessions d’assessorament a 13 persones, dedicant un total de 16 hores
• 2 reunions amb la Direcció de Servei a les persones amb el resultat de 2 arxius de gestió
organitzats

Tractament arxivístic
S’han realitzat les següents actuacions globals sobre els fons:
• Eliminació d’1,4 metres lineals d’expedients de la sèrie d’Obres menors de dates compreses entre el 1984 i 1985
• Actualització i depuració, a 9.886 registres, de tots els camps del registre de fotografies,
de dates compreses entre 1890 i 2013
A més, s’han descrit 56 registres de llicències d’Obres majors al programari de gestió
d’arxius, d’expedients ingressats a l’arxiu en transferències no ordinàries, i compreses entre
els anys 1998 i 2005.
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Preservació, conservació i restauració
Restauració de diversos documents del Fons Municipal de Sant Joan d’Horta:
• Llibre del Cens de població. 1868
• Llibre de Registre de la propietat. 1865 a 1866
• Comptes generals de l’Ajuntament. 1884-1885 (Fulls sense enquadernar)
• Llibre de comptes generals de despeses i ingressos. Exercicis 1880-81 i 1882-83
També s’han digitalitzat 297 fotografies del Fons Desideri Díez i de la Col·lecció de l’Arxiu
del districte, dels anys compresos entre el 1937 i el 1958.

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials

Externs

Total

57

335

392

Usuaris no presencials

484

435

919

Total

541

770

1.311

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

5.798

Documents prestats a les oficines

407

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

1.155

Fotocòpies plànols

47

Imatges digitals

547

Total

1.749

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1736

2009

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.006 ml

Visual
Cartogràfic

320 ud
11.417 ud

Fotogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

9.897 ud
2.282 volums
190 capçaleres / 12 ml
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Arxiu Municipal del Districte
de Nou Barris

Donat el marcat caràcter administratiu de la major part de la documentació que es conserva
a l’Arxiu Municipal de Nou Barris, durant el 2013 s’ha realitzat una destacable tasca de descripció i control dels expedients de Llicències d’activitats, una de les sèries més consultades
tant pels usuaris interns com externs.
També s’ha ultimat la descripció, neteja i instal·lació de la col·lecció de díptics, tríptics i
fulletons de l’Arxiu, així com també dels cartells ingressats els darrers anys. La major part
d’aquestes col·leccions han estat alimentades amb les transferències rebudes pel Departament de Comunicació, i ens acosten al Nou Barris més dinàmic i festiu, i fins i tot en alguns
casos, reivindicatiu, amb una cronologia que abraça des de l’any 1984 fins a l’any 2005.
En l’apartat de difusió, destaquem la col·laboració amb l’edició del llibre de l’Abans de Nou
Barris, un recull gràfic de 1890 a 1984 editat per l’editorial Efadós i l’Ajuntament de Barcelona, i la cessió de 123 fotografies sobre la gent, els barris, les tradicions, els edificis més
emblemàtics, els transports, etc. que complementen aquesta publicació.
També destaquem les aportacions al Facebook de l’Arxiu Municipal de Barcelona, amb digitalitzacions de cartells i imatges que posen l’accent en les festes, costums, tradicions i edificis
i monuments emblemàtics dels barris del districte.
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Ingrés de fons
S’han incorporat al fons 5,04 metres lineals de documentació de l’any 2007, provinents de
2 transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Transferències i subvencions

2007

2,64

Contractació administrativa

2007

2,40

Gestió documental
• 3 sessions d’assessorament a 3 persones amb un total de 5 hores de dedicació

Tractament arxivístic
S’ha continuat amb la tasca de descripció del fons documental Ajuntament de Barcelona,
amb la incorporació de 406 registres de la sèrie de Llicències d’activitats dels anys 1992 a
2003 al programari de gestió d’arxius.
També s’han dut a terme les següents actuacions sobre els fons i col·leccions de l’Arxiu:
• Neteja, ordenació, descripció i instal·lació de 1.547 documents gràfics de petit format
(fulletons, díptics, tríptics i programes) dels anys 1984 a 2003
• Neteja, ordenació, descripció i instal·lació de 162 cartells dels anys 2009 al 2011

Usuaris i consultes
Usuaris

Interns

Usuaris presencials
Usuaris no presencials
Total

Consultes i préstecs

Externs

Total

155

240

395

91

859

950

246

1.099

1.345

Número

Documents consultats

936

Documents prestats a les oficines

133

Còpies trameses a les oficines

Reproduccions a petició dels usuaris

52

Número

Fotocòpies

624

Fotocòpies plànols

119

Fotografies digitals

157

Imatges digitals
Total

112

58
958
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1341

2010

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

886,46 ml

Visual
Fotogràfic

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics

57 ud
16.403 ud
2.646 volums
353 capçaleres / 15 ml
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Arxiu Municipal del Districte
de Sant Andreu

L’Arxiu de Sant Andreu, ha continuat treballant en un dels seus objectius prioritaris: l’atenció
a les consultes d’usuaris externs i interns, amb la conseqüent recerca d’informació i preparació d’expedients, i reproducció de documents.
Pel què fa a les transferències d’Obres majors i de fotografies d’Actes protocol·laris procedents dels departaments del districte, s’ha comptat amb el suport d’un professional extern
que ha permès la seva actualització. També, la finalització de l’auditoria iniciada el 2012
ha facilitat el coneixement de la producció documental dels diferents departaments del districte i l’assessorament a les oficines en relació al tractament de la documentació abans de
ser transferida.
En el marc d’un projecte global, hem realitzat un estudi per a la identificació i valoració
del fons fotogràfic procedent de donacions particulars, que ens ha permès apropar-nos a la
realitat del centre.
A més, s’ha iniciat un procés d’identificació i de regularització d’ingressos de fons privats,
a través de la signatura de convenis amb els particulars i entitats que en fan la donació. El
primer conveni de donació signat ha estat en relació al fons d’una de les entitats andreuenques més antigues, la Fundació Privada Casa Asil de Sant Andreu. Esta constituït per un
conjunt documental dels anys 1543 a 1953 – testaments, escriptures, cartes de pagament,
inventari de béns, contractes, certificats, etc.- pertanyent a persones residents i que no va
ser recollida pels seus hereus. Es va requerir l’actuació d’un restaurador d’obra gràfica per
tractar alguns documents infectats per microorganismes. Aprofitant l’acte de signatura entre
el Districte i l’entitat, es va presentar una petita mostra de documents, primer al mateix arxiu
i després al vestíbul d’entrada de la Biblioteca de Can Fabra.
A principis de 2014 es formalitzarà la donació d’un conjunt de guions teatrals escrits per
l’andreuenc Joan Termes i Piera, que van ser trobats al carrer i portats a l’arxiu per un ciutadà.
Aquesta inusual via d’ingrés ha requerit durant aquest any una àrdua tasca d’investigació i
localització dels propietaris, en aquest cas, els hereus legals de l’autor.
Finalment, hem estat treballant, també, per iniciar un programa d’activitats adreçades a les
escoles i instituts del districte. Creiem que és important apropar l’arxiu al món educatiu i, per
això, hem preparat un taller que inclou, a més de la visita a les instal·lacions i l’explicació de
la funció de l’arxiu, el treball amb els documents del Fons de la Previsió Obrera que esperem
tingui una bona acollida entre els centres escolars del districte.
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Ingrés de fons
S’han realitzat un total de 24 transferències amb un total de 6 metres lineals de documentació textual dels anys 1978 a 2013 i una altra amb 2,52 metres lineals (5 ui) de documentació visual dels anys 1989 a 2013.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Expedients sancionadors

Volum (ml)

2005-2010

0,12

2008

0,96

Activitats

1978-2006

3,12

Obres majors

2000-2006

0,96

Obres menors

1991

0,12

Obra pública

1998-2008

0,72

Cessió infraestructures

Documentació fotogràfica
Nom sèrie

Dates extremes

Publicitat i imatge

1989-2013

Volum (ml)
2,52

També s’han incorporat a l’Arxiu:
• Una caixa de documentació del Cens electoral de 1892 de Sant Andreu de Palomar donada per l’Ajuntament de Cardedeu
• Una donació de la Fundació Privada Casa Asil de Sant Andreu de Palomar amb 0,36 metres lineals de documentació dels anys 1543 a 1953
A més, s’han ingressat també 5 llibres provinents de donacions.

Gestió documental
Emmarcades en el projecte d’auditories s’han realitzat aquestes actuacions:
• 5 reunions amb 35 persones amb un total de 40 hores invertides
• 2 sessions d’assessorament a 2 professionals amb un total d’una hora i mitja de dedicació
• 1 reunió i 1 entrevista amb el Departament de Serveis Jurídics amb un total d’un arxiu de
gestió organitzat
A més, s’han realitzat les següents actuacions:
• Informe final de l’auditoria per a la identificació i detecció de la documentació en les diferents dependències del districte
• Enquesta-estudi de dades de les col·leccions fotogràfiques privades conservades a l’arxiu
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Tractament arxivístic
• Classificació i condicionament de 44 unitats d’instal·lació amb els reportatges fotogràfics
transferits del Departament de Comunicació, dels anys 1996 a 2003
A més, s’han realitzat les següents descripcions de documentació del fons Ajuntament de
Barcelona al programari de gestió d’arxius:
• Descripció de 6.414 registres amb dates des del 1987 al 2006 entre els que destaquen 2.535 d’Acció i Benestar Social, 1.455 de la sèrie d’Inspeccions i 874 de la sèrie
d’Ocupació de via pública, entre d’altres
• Descripció de 10.539 fotografies de la subsecció Publicitat i imatge
D’altra banda, s’han fet les tasques següents en la descripció de fons privats:
• Classificació i descripció de 152 documents del Fons Fundació Privada Casa Asil, dels
anys 1543 a 1953
• Millora de la descripció i condicionament de 138 documents del Fons musical de Joan
Sardà dels anys 1919 a 1958

Preservació, conservació i restauració
S’han restaurat 14 unitats documentals del Fons Casa Asil, que estaven infectades per microorganismes (neteja, tractament, consolidació i enquadernació dels relligats en pergamí)
S’ha digitalitzat el volum “Proyecto de servidumbre de riegos de la Acequia Condal de Barcelona. Memoria y Planos”, del 1917, del qual han resultat 22 imatges de preservació.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

56

176

232

Usuaris no presencials

256

237

493

Total

312

413

725

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats

999

Documents prestats a les oficines

320

Còpies trameses a les oficines

9

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

947

Fotocòpies plànols

114

Fotografies digitals

53

Total

1.114
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Activitats
Les activitats que ha realitzat l’Arxiu per tal de donar a conèixer el patrimoni documental
que custodia han estat una exposició de petit format de la documentació donada per la Casa
Asil, realitzada a Can Fabra i que va durar del 4 al 28 de juliol i una visita comentada per
un grup de 60 persones.
S’han reproduït 16 fotografies de les Vivendes del Congrés per al programa “Signes dels
temps”, emès per TV3, 6 documents per al suplement del Periódico de Catalunya “Districtes
ha passat...” i un document per a la realització de la “Memòria d’excavació i control a les
obres de Línia d’Alta Velocitat - Accessos a l’estació de la Sagrera”, de CODEX Arqueologia
i Patrimoni, d’acord amb la corresponent resolució de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1543

2009

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.359,28 ml

Visual

4.635 ud

Fotogràfic

17.758 ud

Fons bibliogràfics
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Arxiu Municipal del Districte
de Sant Martí

S’ha completat l’auditoria documental a les dependències del districte iniciada el 2012, la
qual cosa ha permès, per un costat, conèixer els volums de documents existents i tenir una
visió de la gestió documental duta a terme i, per l’altre, assessorar a les direccions i al personal tècnic en la classificació i ordenació dels documents que creen i conserven a les oficines.
Pel que fa a la gestió ordinària de transferències, a causa de la manca d’espai al nostre dipòsit i de l’impossibilitat d’una ampliació a curt termini, hem continuat externalitzant part de
la documentació, concretament la corresponent a la sèrie d’Obres menors dels anys 20022003 i a la de Guals que, a més, ha estat classificada i registrada en una base de dades per
permetre la seva cerca i consulta.
S’ha continuat aplicant el calendari de conservació de documents i s’han realitzat les eliminacions de documentació dels expedients d’Obres menors dels anys 1997 i 1998, la qual
cosa ha suposat l’alliberació de 16,96 ml d’espai.
També destaquem l’actualització i revisió de la descripció de la col·lecció de cartells, així
com la digitalització dels documents textuals dels expedients d’Obres particulars del municipi de Sant Martí de Provençals, que completa la que es va fer dels plànols de grans
dimensions.
En relació als ingressos extraordinaris, ressaltem la donació del Fons de l’Associació d’Amics
del Parc de Sant Martí, el conjunt de fotografies donat pel Sr. Badia Castellà, veí del barri,
amb un total de 660 negatius i 946 imatges digitals relatives a botigues i comerços del
Poblenou del 2006 a 2011 i, finalment, el cartell original de l’artista Marcelo Dudovich que
va fer servir l’Hispano Olivetti per la seva presentació durant la Fira Internacional del 1929,
donat per l’Associació de Jubilats del Grup Olivetti.
Volem remarcar també el treball de vinculació i implicació dut a terme amb el teixit associatiu i veïnal del barri, al qual hem donat assessorament i suport en relació a diverses propostes de recuperació de la memòria històrica.
En relació a les activitats educatives, hem continuat oferint itineraris i tallers i, tot i que el
número d’escoles i alumnes és similar al d’altres cursos, hem constatat un augment de les
peticions d’informació i de les reserves pel 2014.
Per últim, conjuntament amb el Departament de Serveis a les Persones i Territori, vinculat al
projecte de rehabilitació i museïtzació de la Torre de les Aigües, s’ha preparat una “maleta
pedagògica de l’empresa Macosa” adreçada a les escoles del Districte de Sant Martí, projecte que conclourà el primer trimestre de 2014.
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Ingrés de fons
Durant aquest any s’han realitzat 14 transferències amb un total de 62,52 metres lineals de
documentació dels anys compresos entre 1999 i 2008.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Nupcialitat

2008

0,24

Audiència pública

2008

0,12

Junta de portaveus

2008

0,12

Consell plenari

2008

0,12

Comissions de govern

2008

0,12

Expedients secretaria

2008

0,84

Responsabilitat patrimonial

2008

1,56

Procediments sancionadors

2002-2007

3,24

Transferències i subvencions

2006-2007

3.48

Activitats

2006-2007

8,76

Inspecció urbanística

1999-2006

12,24

Obres majors

2006

12,12

Obres menors

2007

15,96

Publicitat: cartelleres

1999-2007

3,60

També s’han incorporat els següents ingressos per donació:
• Una caixa de documentació del Cens electoral de 1892 de Sant Martí de Provençals donada per l’Ajuntament de Cardedeu
• Una caixa de documentació textual i gràfica vinculada a l’Associació d’Amics del Parc de
Sant Martí dels anys 1996 a 2010
• 660 negatius i 946 imatges digitals realitzades per F.X. Badia Castellà, que ha titulat “Poblenou: una mirada diferent”, en què es recullen imatges de botigues i comerços del Poblenou des de 1896 al 2011, a més d’una descripció històrica i plànols de l’emplaçament
• Un DVD titulat “La Festa al Carrer”, muntatge de J. Marin i Prades de l’any 2013, amb
imatges dels anys 50-60 cedides per veïns dels carrers Llagostera, Ignacio de Luzán i Can
Robacols
• Un cartell publicitari procedent de l’Hispano Olivetti, de l’any 1970, i que conservava
l’Associació de Jubilats de les Empreses del Grup Olivetti. Es tracta d’una còpia impresa a
Itàlia d’un cartell publicitari de 1928 dissenyat per l’artista Marcelo Dudovich
Finalment, s’han ingressat 14 llibres dels anys entre 2009 i 2013 procedents de donacions.

Gestió documental
Emmarcades en el projecte d’auditories s’han realitzat aquestes actuacions:
• Entrevistes a 34 persones amb un total de 42 hores invertides
• 4 sessions de formació presencial a 3 professionals amb una dedicació de 5 hores
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• 2 reunions amb el Departament de Llicències i Inspecció del Districte i el resultat d’un
arxiu de gestió organitzat
A més a més, s’ha realitzat l’informe final de l’auditoria per a la identificació i detecció de
la documentació en les diferents dependències del districte i l’enquesta-estudi de dades de
les col·leccions fotogràfiques privades conservades a l’arxiu.

Tractament arxivístic
S’ha realitzat el condicionament, registre i preparació per a la seva custòdia externa de
22,68 metres lineals dels expedients de Guals, compresos entre els anys 1961 a 2013.
I s’ha fet la revisió i ordenació de 1.919 unitats documentals de la col·lecció de cartells
conservada a l’Arxiu, de dates compreses entre 1977 a 2011.
D’altra banda, s’han descrit un total de 4.841 expedients de les següents sèries:
• 4.436 registres de la sèrie de Guals dels anys 1961 a 2013
• 405 registres de la sèrie d’Activitats de l’any 2006
• 1.222 registres de documentació digitalitzada, d’una part de la sèrie de Llicències d’obres
particulars del municipi de Sant Martí de Provençals

Preservació, conservació i restauració
S’han digitalitzat 190 expedients d’Obres particulars del Fons del municipi de Sant Martí de
Provençals que han donat com a resultat 1.222 imatges de preservació.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials

Interns

Externs

Total

6

452

458

Usuaris no presencials

243

130

373

Total

249

582

831

Consultes i préstecs

Número

Documents consultats de forma presencial

1.099

Documents prestats a les oficines

413

Còpies trameses a les oficines

24

Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

3.650

Fotocòpies plànols

100

Fotografies digitals

2

Imatges digitals

121

Total

3.873
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Activitats
L’Arxiu ha organitzat 6 activitats educatives per a un total de 119 assistents, repartides de
la manera següent:
• 3 tallers per a escoles de primària amb 64 assistents
• 1 taller per a una escola de secundària amb 16 assistents
• 2 itineraris per a escoles de primària amb 39 assistents
També volem ressaltar la col·laboració de l’arxiu en altres projectes que tenen com a objectiu principal la difusió dels fons i col·leccions de l’Arxiu i la col·laboració en la història
dels barris, a través de la reproducció de 41 documents per diferents mitjans, exposicions,
audiovisuals o publicacions, destacant l’exposició “El Comerç al Clot - Camp de l’Arpa”, a
càrrec del Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa, del 31 d’octubre al 20 de novembre.

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1740

2011

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.432,12 ml

Visual

7.608 ud

Cartogràfic

150 ud

Fotogràfic

33.468 ud

Sonor

25 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports
Durant el 2013 s’ha avançat notablement en la descripció de la documentació al programari
de gestió d’arxius, a fi de millorar-ne el seu accés i poder oferir servei de consulta i préstec
intern a les unitats gestores, i s’han eliminat els informes d’Arrelament social i de Reagrupament familiar, aplicant el calendari de conservació, corresponents als anys 2006 i 2008.
Per altra banda, destaquem el treball realitzat amb la plena implicació dels professionals
dels diferents centres, departaments i direccions, per a la implantació de la gestió documental a les oficines, a fi de garantir que la documentació rebi un correcte tractament des de la
seva gènesi. L’estabilitat en el número de transferències documentals realitzades és un bon
indicador d’aquesta estreta relació de col·laboració amb les oficines.
Durant el darrer trimestre de 2013, conjuntament amb l’Institut Barcelona Esports, s’ha iniciat el projecte de tractament i transferència de la documentació custodiada per l’esmentat
Institut i que es trobava als espais de la Foixarda i la piscina de salt olímpic. S’ha portat a
terme una primera fase de neteja i tria de la documentació infectada per fongs i tèrmits que
es trobava sota la piscina; s’ha incinerat la documentació irrecuperable i s’ha preparat per
tractar la recuperable. En relació a la documentació trobada a l’espai de La Foixarda, s’han
preparat els documents textuals per transferir a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Al llarg del 2014 s’aniran portant a terme les altres fases del projecte.
Per últim, s’han atès 205 sol·licituds de préstec de documentació que han generat 333
préstecs d’expedients.

Ingrés de fons
S’han ingressat 139,72 ml de documentació textual dels anys 1993 a 2011: 129,60 ml a
través de 18 transferències ordinàries i 10,12 ml a través de 2 transferències entre centres.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Relacions amb organismes i entitats

2009-2011

4,40

Organització i coordinació administratives

2010-2011

0,30

2012

2,60

Transferències i subvencions
Gestió de les despeses

2010-2011

18,20

Atenció social primària

2004-2011

37,90

Atenció social especialitzada

2000-2011

66,20
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Gestió documental i tractament arxivístic
• 46 sessions d’assessorament individual amb una dedicació de 30 hores
• 2 entrevistes i 4 reunions amb el resultat de 2 arxius de gestió organitzats als Centres de
Serveis Socials de Sarrià i de Sant Gervasi
• Realització d’un informe mensual de les tasques destacades per a la Direcció Executiva de
l’àrea
Pel que fa a les actuacions globals sobre el fons destaquem:
• Control setmanal de la temperatura i humitat dels dipòsits de documentació
• Ordenació, preservació en camises i caixes de conservació de 1.873 unitats documentals
dels anys 1993 a 2008
• Canvi de caixa de 757 unitats d’instal·lació dels anys 1993 a 2011, dels quals 36 són de
documentació avaluada de conservació permanent i 721 de Serveis d’assistència a la gent
gran, teleassistència i Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona
• Neteja, tractament i preparació de 173 unitats documentals dels anys 2005 a 2011 per
transferir
• Suport tècnic per a la preparació de 70 unitats documentals dels anys 2005 a 2011 per a
la seva transferència
• Organització de 93 unitats documentals dels anys 2005 a 2011 arran de la nova territorialització dels Centres de Serveis Socials del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
• Assignació de la signatura topogràfica de 35.006 noves unitats documentals ingressades
• Neteja i tractament de 560 expedients d’Atenció social, individual i familiar dels Centres
de Serveis Socials dels anys 1995 a 2007 per transferir als Arxius Municipals de Districte
• Tractament de la documentació textual i preparació de la transferència a l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona de la documentació de l’Institut Barcelona Esports, ubicada a
l’espai de la Foixarda.
Per altra banda, s’han realitzat 35.000 noves descripcions al gestor d’arxius, de les següents
seccions documentals:
• 310 de la secció de Finances dels anys 2011 i 2012
• 1.973 de la subsecció d’Atenció social primària dels anys entre 1993 i 2011
• 32.723 de la subsecció d’Atenció social especialitzada dels anys entre 1996 i 2011

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1983

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

128

777 ml
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Arxiu Central de Prevenció, Seguretat
i Mobilitat
Un dels objectius principals assolits durant el 2013, ha estat la intervenció arxivística en
els arxius de gestió dels Departaments de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos amb motiu del trasllat a les noves dependències, a la segona planta
del núm. 8-10 de la plaça de Pi i Sunyer. Les tasques principals, que han comportat la
coordinació d’un equip de 41 professionals i la realització de 47 reunions i entrevistes, han
estat l’elaboració d’instruments de descripció, el control de la documentació, l’eliminació
dels documents sobrers i la gestió de tres dipòsits documentals. S’han elaborat 7 inventaris
i 1 catàleg, i el volum total de la documentació tractada ha estat de 420 metres lineals, la
majoria pertanyents a les seccions d’Afers Jurídics, Finances i Recursos Humans.
Pel que fa a les transferències, destaquem les realitzades pel Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb imatges de 1864 al 2006 produïdes en
diferents etapes de la seva història; majoritàriament corresponents a Actes Protocol·laris i
Relacions Externes, Patrimoni Municipal i Seguretat i Atenció Ciutadanes.
S’ha continuat donant suport tècnic al personal de la Gerència, d’una banda, amb una
nova edició del Curs Organització d’Arxius i Documents, a l’entorn virtual d’aprenentatge de
l’Ajuntament i, per l’altra, amb assessoraments tècnics individuals o de grup.
Per últim, s’ha seguit treballant per fer realitat la creació de l’Arxiu Central de l’Àrea amb
unes instal·lacions adequades. En aquesta línia, s’ha iniciat la redacció del Projecte Bàsic
de Reforma de la planta baixa del Parc de Bombers de la Vall d’Hebron per ubicar-hi aquest
equipament.

Gestió documental i tractament arxivístic
• 1 sessió formativa en línia i 3 presencials per 24 persones i 24 hores invertides
• 7 assessoraments a 21 persones amb un total de 37 hores
• 39 entrevistes i 47 reunions amb el resultat de 5 arxius de gestió organitzats de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
També destaquem la realització de 8 informes tècnics en relació a les tasques que es desenvolupen en aquesta gerència, tals com, trasllats de documentació, planificació de transferències i actuacions de conservació i restauració.
Per últim, s’han dut a terme les següents actuacions globals de tractament i conservació
preventiva sobre el fons:
• Instal·lació en camises i caixes de conservació de 3.836 (88 ml) expedients de Personal
• Instal·lació en caixes de conservació de 15,72 ml de documentació dels anys 2001 a
2013 de les sèries d’Actes Protocol·laris i Relacions Externes, Contractació administrativa
i Manaments de pagament
• Instal·lació en caixes de conservació de 39,96 ml de documentació dels anys 1994 a
2012 de les sèries Afers Jurídics i Contractació administrativa
• Neteja mecànica, enquadernació, aplanat, reintegració i consolidació de 3 àlbums del Cos
de Bombers de 1924
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Arxiu Central de Recursos
La presentació de l’Arxiu a les direccions de la Gerència de Recursos va generar peticions
sobre diversos temes de gestió documental per part d’alguns directors de serveis. Amb
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de les seves demandes i resoldre els seus dubtes, es van realitzar diverses reunions tècniques. També s’ha continuat realitzant la tasca
d’assessorament a l’Arxiu d’Alcaldia.
A continuació es detallen les actuacions de gestió documental realitzades:
• 5 sessions formatives presencials per 17 persones sobre l’organització dels arxius de gestió
• 47 assessoraments a 47 persones sobre el protocol de digitalització i la preparació de les
transferències documentals
• 33 reunions amb diverses dependències municipals: 3 a la Direcció de Serveis de la Secretaria General, 6 a l’Arxiu d’Alcaldia, 3 a Recursos Humans, 9 a la Direcció de Serveis
Jurídics, 2 al Departament d’Estadística, 2 a la Direcció d’Atenció al Ciutadà, 2 a la Direcció de Serveis a la Secretaria General, 4 a la Direcció de Cooperació Internacional i 2 a la
Direcció de Comerç i Consum
• Realització de dos informes tècnics sobre el procés de digitalització i les transferències
del Departament d’Estadística i sobre l’organització de l’arxiu de gestió de la Direcció de
Serveis Jurídics
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Arxiu Central d’Hàbitat Urbà
L’any 2012 assenyalàvem com a repte de futur aconseguir un espai destinat a Arxiu Central
d’Hàbitat Urbà. Finalment es va optar per l’externalització de la custòdia de la documentació
i, per tant, els esforços més importants es van dedicar, per un costat, a fer l’inventari dels documents pel seu trasllat i, per l’altre, a la selecció de l’empresa de custodia. L’Arxiu Central
en va elaborar la proposta del plec de prescripcions tècniques per assegurar el compliment
de les condicions de seguretat i de servei de l’empresa contractada.
L’inventari dut a terme en els tres dipòsits documentals del sector, especialment en el
d’Urbanisme, va permetre, a més, la identificació i preparació de la documentació que havia
de ser transferida a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i d’aquella que podia ser
eliminada.
Per altra banda, es va continuar col·laborant amb diversos arxius de gestió, per donar a
conèixer el Sistema d’Administració Integral de Documents i Arxius a través de la formació i
de la seva implantació a les oficines. També s’ha participat en les diverses reunions organitzades pel grup de treball del projecte de “Dossier del Parc” de l’Institut Municipal de Parcs
i Jardins, per a la implantació d’un quadre de classificació de documentació adaptat que
serveixi per la localització dels documents que s’ha d’utilitzar en cadascuna de les fases de
la gestió.
També s’han rebut sol·licituds d’usuaris interns que han estat resoltes amb el préstec de
200 documents i 35 reproduccions digitals.
El nostre repte és traslladar la documentació als dipòsits de l’empresa i engegar, per primera
vegada, l’oferta de serveis als usuaris: el préstec, la consulta i la reproducció. Per últim, en
col·laboració amb els arxius de gestió, seguirem treballant per preparar la documentació,
que per les seves característiques cal transferir a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, i la identificació, classificació i inventari dels projectes urbanístics.

Ingrés de fons
S’han ingressat 88,1 metres lineals de documentació textual dels anys 1987 a 2005 a través de 4 transferències ordinàries.
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Documentació textual
Nom sèrie

Dates extremes

Volum (ml)

Contractació administrativa

2000-2005

25,40

Certificats urbanisme

1993-1998

11,00

Llicència activitats urbanisme

1987-1998

51,70
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Gestió documental i tractament arxivístic
• En el marc del projecte de les auditories s’han realitzat 7 entrevistes a 9 persones amb un
total de 14 hores invertides
• 4 sessions d’una hora cadascuna de formació presencial a 76 persones
• 38 sessions d’assessorament a 41 persones amb un total de 114 hores invertides
• 5 reunions i 2 entrevistes que han tingut com a resultat l’organització de l’arxiu de la Fundació Mies Van der Rohe
També s’han realitzat les següents actuacions de conservació preventiva i condicionament
del fons:
• Canvi d’un total de 1.281 caixes de documentació; 517 de la sèrie d’Activitats, 110 de
Certificats i Diligències de planejament, 154 de Contractació administrativa i 500 de documentació diversa
• Eliminació de 300 unitats d’instal·lació de documentació sobrera

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1986

2012

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual
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Arxiu Central del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona
L’Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge té com a funcions i competències la
custòdia, el tractament, la conservació i la difusió de la documentació que hi ha dipositada.
Es divideix físicament en dos dipòsits: l’arxiu central, a la mateixa seu del Patronat, i un
altre dipòsit, amb la documentació de caràcter històric, a la promoció d’habitatges de Baró
de Viver.
En quant a les consultes i préstecs, ha augmentat el nombre d’usuaris interns respecte a l’any
anterior, passant de 1.563 a 1.900, així com els documents consultats, de 1.373 a 4.727.
En l’àmbit de la difusió, destaquem la col·laboració de l’arxiu en activitats i plataformes
culturals que promouen la difusió del patrimoni documental i la història de la ciutat com
conferències, publicacions, exposicions i el Facebook de l’AMB, a través de la reproducció
de 399 documents. I també, l’acompanyament i assessorament en la realització de 21 treballs d’investigació i recerca sobre construcció d’habitatges i urbanisme.

Ingrés de fons
S’han ingressat 65 ml de documentació textual dels anys 1993 a 2013 a través de 15
transferències ordinàries i ingressos periòdics de documentació, dels quals 9,4 ml són de la
secció de Finances; 6,7 ml, de la sèrie d’Administració de bens; 12,21 ml, de Procediments
judicials; i 36,69, ml de Promoció de l’habitatge.

Gestió documental
S’han dut a terme 14 sessions d’assessorament per a la preparació de la documentació prèviament a la seva transferència.
Per altra banda, s’han dut a terme 2.783 noves descripcions en una base de dades pròpia
per facilitar la recuperació i consulta posterior.
Per últim, s’han digitalitzat 212 plànols d’habitatges de diferents promocions.

Usuaris i consultes
Usuaris
Usuaris presencials
Usuaris no presencials
Total

Consultes i préstecs

Interns

Externs

Total

1.867

72

1.939

33

98

131

1.900

170

2.070

Número

Documents consultats

925

Documents prestats a les oficines

3.802
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Reproduccions a petició dels usuaris

Número

Fotocòpies

3.465

Fotocòpies plànols

181

Imatges digitals

70

Fotografies digitals

331

Total

4.047

Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

-

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

1.281 ml

Cartogràfic

147,7 ud

Fotogràfic

20.000 ud

Audiovisual

265 ud

Fons bibliogràfics
Fons hemerogràfics
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Arxiu Central de l’Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona
L’Arxiu Central de l’Institut Municipal d’Hisenda ha continuat realitzant les tasques i funcions pròpies del servei.
Destaquem la implementació del programari que permetrà l’eliminació dels suports òptics
amb imatges de documents digitalitzats. Per altra banda, s’han dut a terme millores en el
procediment de Quadre de les respostes de les notificacions i les seves imatges i millores en
el Sistema de Gestió d’Imatges.
També s’ha fet l’estudi de l’impacte de la implantació del nou Pla de Sistemes d’Hisenda en
el Sistema de Gestió d’Imatges.
Volem ressaltar, també, l’eliminació de 1.279 ml corresponents a la sèrie Expedients de
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) dels anys 1984 a 2005.
Per últim, volem assenyalar que s’han prestat 2.053 documents originals i s’han tramès
1.422 còpies digitals, la qual cosa dóna com a resultat 3.475 documents consultats pels
usuaris interns.

Ingrés de fons i gestió documental
S’han ingressat 344 metres lineals de documentació textual dels anys 2008 a 2013 a través
de 71 transferències ordinàries.
L’arxiu ha superat els 8,5 milions de documents digitalitzats. Aquestes digitalitzacions no
tenen la finalitat de preservació, sinó la de gestió i tramitació administrativa dels documents
en suport paper.

Preservació, conservació i restauració
Projectes de digitalització(1)
Descripció

Dates extremes

Núm. d’imatges de preservació

Digitalització de justificants de recepció

2013

2.807.494

Digitalització d’instàncies

2013

162.692

Digitalització de notificacions de finestreta(2)

2013

74.026

Digitalització de denúncies Guàrdia Urbana(3)

2013

231.222

Notificacions en format digital

2013

3.009.798

Denúncies fotos digitals

2013

2.265.529

1 Tots els documents digitalitzats són textuals
2 Les “Notificacions en format digital” es generen en format pdf directament des del Sistema
3 Les imatges de les fotos digitals de Denúncies s’incorporen directament al Sistema d’imatges
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Resum del fons
Any del document més antic

Any del document més recent

1990

2013

Tipus de document

Volum

Fons documentals
Textual

6.433 ml

Documents digitalitzats
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4. Dades de contacte
DIRECCIÓ DEL SISTEMA MUNICIPAL D’ARXIUS
Adreça: Ciutat, 3, 4a planta
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 402 76 06 / 93 256 44 00
Correu electrònic: arxcap@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu
Facebook: www.facebook.com/bcnarxiumunicipal

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Adreça: Santa Llúcia, 1
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 256 22 55
Fax: 93 317 83 27
Correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric
Horari d’atenció al públic:
Sala de Consulta General: de dilluns a divendres de 9 a 20.45 h, dissabtes de 9 a 13 h
(Tancat el dissabtes de 24 de juny a 24 de setembre)
Sala de Consulta de Gràfics: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 13.30 h
Sala de Consulta de Fons Orals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
Adreça: Bisbe Caçador, 4
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 256 27 47
Correu electrònic: arxiucontemporani@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h (amb cita prèvia)

Secció: Dipòsit Intermedi
Adreça: Ciutat de Granada, 106-108
Població: 08005 Barcelona
Telèfon: 93 486 30 32
Fax: 93 486 32 60
Horari d’atenció al públic:
Amb cita prèvia

Secció: Arxiu de població
Adreça: Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, planta baixa
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 402 34 90
Fax: 93 402 34 93

140

Índex

4. Dades de contacte

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Adreça: Plaça Pons i Clerch, 2n 2a
Població: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 256 34 20
Fax: 93 310 72 40
Correu electrònic: arxiufotografic@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/fotografic
Facebook: www.facebook.com/arxiufotograficbcn
Horari d’atenció al públic:
Sala de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimecres i dijous tarda de 16 a 18 h
(amb cita prèvia)
Sala d’exposicions: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h. Festius tancat

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Adreça: Àngels, s/n
Població: 08001 Barcelona
Telèfon: 93 443 22 65 i 93 442 21 46
Fax: 93 443 22 65
Correu electrònic: amdcv@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/ciutatvella
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Adreça: Calàbria, 38-40
Població: 08015 Barcelona
Telèfon: 93 291 62 28
Fax: 93 289 03 36
Correu electrònic: amde@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/eixample
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Adreça: Creu Coberta, 104
Població: 08014 Barcelona
Telèfon: 93 291 63 05
Fax: 93 298 09 34
Correu electrònic: amds@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/sants
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Adreça: Plaça Comas, 18
Població: 08028 Barcelona
Telèfon: 93 291 64 32
Fax: 93 291 64 68
Correu electrònic: amdc@bcn.cat
Web: www.bcn.es/arxiu/lescorts
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Adreça: Eduardo Conde, 22-42
Població: 08034 Barcelona
Telèfon: 93 256 27 22
Fax: 93 280 01 89
Correu electrònic: amdsg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/sarria
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Adreça: Plaça Lesseps, 20-22 2ª planta
Població: 08023 Barcelona
Telèfon: 93 368 45 66
Fax: 93 368 45 67
Correu electrònic: amdg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/gracia
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Adreça: Lepant, 387 baixos
Població: 08025 Barcelona
Telèfon: 93 291 67 23
Correu electrònic: amdhg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/hortaguinardo
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Adreça: Plaça Major de Nou Barris, 1
Població: 08042 Barcelona
Telèfon: 93 291 68 36
Correu electrònic: amdnb@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/noubarris
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Adreça: Segadors, 2, entresol
Població: 08030 Barcelona
Telèfon: 93 291 88 77
Fax: 93 291 88 78
Correu electrònic: amdsa@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/santandreu
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Adreça: Avinguda del Bogatell, 17
Població: 08005 Barcelona
Telèfon: 93 221 94 44
Fax: 93 221 94 21
Correu electrònic: amdsm@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/santmarti
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)

ARXIU CENTRAL DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Adreça: València, 344, 3a planta
Població: 08015 Barcelona
Correu electrònic: aqvie@bcn.cat

ARXIU CENTRAL D’HÀBITAT URBÀ
Adreça: Avinguda Diagonal, 230
Població: 08018 Barcelona
Correu electrònic: ahu@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT
Adreça: Guàrdia Urbana, 2-4
Població: 08004 Barcelona
Correu electrònic: apsm@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DE RECURSOS
Adreça: Plaça Sant Miquel, ed. Nou, entresol
Població: 08002 Barcelona
Correu electrònic: are@bcn.cat

ARXIU CENTRAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
Adreça: Doctor Aiguader, 36
Poblacio: 08003 Barcelona
Telèfon: 932918517 / 932918590
Correu electrònic: pmhb@pmhb.cat
Web: www.pmhb.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 (amb cita prèvia)

ARXIU CENTRAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA
Adreça: Almogàvers, 83-85 baixos
Població: 08018 Barcelona
Correu electrònic: imhsgdid@bcn.cat
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