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ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 

 
 
OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL 2014 I VALORACIÓ DEL 
SEU GRAU D’EXECUCIÓ  
  
Durant el 2014, s’han continuat els treballs amb els fons ingressats a l’arxiu i s’ha mantingut la 
dedicació del personal en la millora de la descripció dels fons més consultats. S’han concentrat 
els esforços en les sèries que tenen més demanda per part de les administracions i en els que 
tenen més demanda dels investigadors i/o usuaris. Concretament, les sèries d’urbanisme, 
llicències d’activitats, recursos humans i serveis urbans de l’ajuntament de Vilafranca. 
Igualment, s’ha dedicat temps en l’organització, condicionament, descripció i digitalització dels 
fons notarials, als que s’ha fet una revisió completa del catàleg i se’n han elaborat els índex 
dels capítols matrimonials, testaments i inventaris i també en els fons d’imatges, que son de 
gran demanda tant de forma presencial com telemàtica. 
Igualment, s’ha treballat intensament en tota la gestió de les consultes i préstecs de la 
documentació administrativa de l’ajuntament de Vilafranca, la de l’Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona, la de les notaries del Districte de Vilafranca i la dels jutjats de Primera Instància i 
Instrucció del Partit Judicial.  
Cal destacar que en el transcurs d’aquest any, s’han continuat les tasques d’organització de 
l’arxiu del Consell Comarcal, implantant un sistema de gestió de la documentació administrativa 
i reorganització dels arxius d’oficina i s’ha fet la transferència de tota la documentació semi-
activa i la històrica d’aquesta administració cap al nostre centre. Així mateix s’ha estat 
col·laborant, per una banda, amb els projectes d’Implantació d’Administració Electrònica en tot 
el que fa referència a la gestió i tractament dels documents electrònics generats a 
l’administració comarcal i amb els ajuntaments de la comarca, així com en la continuació en la 
implantació i manteniment del gestor d’expedients.  
En l’àmbit dels fons audiovisuals, cal remarcar el treball realitzat per incrementar la base de 
dades del GIAC-Imatges per a poder fer accessibles els continguts per Internet amb la 
incorporació de diversos fons locals, comarcals i nacionals 
S’ha continuat treballant amb l’equipament de l’arxiu en la digitalització dels fons analògics en 
format de àudio que tenim de conferències i actes rellevants, per poder configurar un arxiu 
sonor d’aspectes interessants per guardar-ne la memòria i que, per culpa de la obsolescència 
tecnològica, corren el perill d’esdevenir inconsultables per manca d’aparells de visionat o per 
impossibilitat de fer els manteniments. 
 
 
MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS 
 
NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU  

 
Ha ingressat documentació per transferència del Departament de Interior del Parc de Bombers 
de Vilafranca del Penedès, 1964-2007 
El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, 2000-2010 2,3 ml. Ha ingressat la 
documentació de les sèries de recursos econòmics. 
La empresa Codorniu S.A. ha ingressat 1004 fotografies (plaques, acetats i nitrats) en virtut del 
conveni de comodat signat entre aquesta empresa i el Departament de Cultura 
-S’ha ingressat una còpia digital d’un plànol de la plaça de Constitució de Vilafranca datat entre 
els anys 1720 i 1730 i una fotografia d’aquest mateix indret, datada entre el 1886 i 1887 que 
s’integra al fons de complement de l’Arxiu Comarcal mitjançant un acord de reprografia. 
Han ingressat cinc diapositives d’anuncis d’època que s’integren al fons l’Arxiu Comarcal 
mitjançant el sistema d’ocupació 
Miquel Rota Soler ha fet cessió per a l’arxiu de complement de catorze fotografies mitjançant 
un acord de reprografia 
S’ha ingressat un text mecanoscrit original sobre les vivències durant la Guerra Civil d’Antonio 
Roig  titulat “Mi tràgica Guerra Civil” que s’integra pel sistema d’ocupació. 

08002, Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax. 933 162 741 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

C/ Portaferrissa, 1-3 - Palau Moja 

Han ingressat dos manuscrits de finals del segle XIX de la història del convent de Sant 
Francesc i de l’Hospital de Vilafranca del Penedès que s’integra al fons de l’Arxiu Comarcal en 
dipòsit.  
Com a resultat del projecte “Fem Memòria dels oficis antics” – arxiu de complement- acord de 
reprografia han ingressat un document imprés titulat “estatuts i reglament de règim interior de la 
societat cooperativa de boters “Toneleria mecánica” i dues fotografies. 
De la Heretat de Baldús, han ingressat tres documents 1729/1968 tres documents i  seixanta 
vuit fitxers que formaran part de l’arxiu de complement mitjançant un acord de reprografia 
De la Heredat d’Espiells, els hereus de la última propietària, Mercè Rossell Domènech, 1880-
1988 ha ingressat un ml, de documentació textual i també un àlbum fotogràfic. 
 

Quadre de fons Transferències Dipòsits
Dona 
cions 

Compra
Abast 

cronològic 
Volum 

(m/unitats) 
Administració 
Autonòmica  

 1       1964-2007   5,5 ml. 

Administració 
local 

1    2000-2010 2,3 ml 

Privats  1 1   1880-1965 1004 u 
Col·leccions 8 5 3    1720-1988  10ml 18 u  

Totals 11  6  3     
17,8 ml  
1022 u.  

 
 

 
INGRESSOS DE DOCUMENTACIÓ DE FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU 
 
S’han fet transferències des dels servei d’urbanisme 1979/2004 amb 11,8 ml. Del servei de  
Recursos Humans 1932/2012 amb un total de 36,3 ml. Els serveis de Secretaria i Governació 
1956/2007 amb 13,8 ml. El servei de Tresoreria, 1996-2009 amb 12 ml. I el servei d’Intervenció 
1986/2008 amb 3 metres lineals de documentació. 
Han fet una segona transferència dels fons municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles, 1958-2006 amb un volum de 17 ml. 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 1989-2012, ha fet una transferència de 85,1ml 
corresponent als serveis de Consum, amb 26 caixes, del servei de desenvolupament i ocupació 
amb la sèrie d’expedients d’autoempresa, 43 caixes; dels Serveis Socials, 280 caixes, del 
Servei de Recursos Humans, 31 caixes i del Servei de Tresoreria i Intervenció, 471 caixes. 
Del Fons Ramon Freixas, s’han incorporat 1 retrat i 24 plaques de vidre  

 
 

Quadre de fons 
Nombre de fons als 

quals s’ha incorporat 
nova doc. 

Abast cronològic Volum (m/unitats) 

Administració Local  3  1958-2012  179 ml.  
 Fons Privats 1 1885-1910 25 u.  

Totals     179 ml 25 u.  
 
 
VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU 
 
Als metres lineals de documentació s’han afegir 1047 unitats corresponents als ingressos de 
imatges 
Metres el 31.12.2013 4613,20 
Metres ingressats l’any 2014 196,80 
Metres el 31.12.2014 4810 
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TRACTAMENT DELS FONS 

 
CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ  

 
En els fons de l’Ajuntament de Vilafranca, al 2014, mitjançant la fitxa de primers tractaments del 
GIAC, s’ha començat a seriar i descriure tota la documentació que ha ingressat del servei de 
Recursos Humans (36, 3 metres). Aquesta tasca no ha finalitzat, i actualment s’està continuant 
amb la descripció. Hi ha 223 expedients registrats S’han descrit 1700 expedients de personal 
d’un total de 3672 expedients. També s’han tractat 250 expedients del servei descrit. 
També s’han fet inventaris de les sèries de Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilafranca, que han ingressat durant el 2014. 
En els fons del Consell Comarcal, s’està treballant el catàleg dels fons. S’ha finalitzat la sèrie 
documental de Gestió de subvencions del PUOSC 1988-2007.  
S’ha revisat el catàleg del fons Notarial del Districte de Vilafranca i s’ha incorporat al per a la 
seva consulta on-line. Igualment s’han elaborat els índex dels testaments, inventaris i capítols 
dels notaris per a poder facilitar la consulta als genealogistes. 
S’ha fet el catàleg del fons del fotògraf de Gelida Ramon Tarrida i s’ha posat a disposició  dels 
interessats a través de Arxius en línia i per tant, consultable a través del Web 
S’ha acabat el catàleg del periodista anglès Henry Buckley que va fer de corresponsal de 
guerra duran la Guerra Civil i va fer unes quatre-centes fotografies d’aquest conflicte i s’ha 
penjat del web perquè pugui ser consultat des d’arreu del món 
S’ha acabat l’inventari del fons de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i el Jutjat de Pau 
de Sant Pere del 1r ingrés de 2013.  
 
Instruments de descripció elaborats i/o revisats: 
 

Nombre 
d’inventaris 

Nombre de 
catàlegs Quadre de fons 

Nous Revisats Nous Revisats
Altres m 

Administració local  2  1    2    86 ml.  
Notarial    1  431 ml. 

Personals   2   5430 u. 

Totals 2   1 2 3   
517 ml. 
5430 u. 

 
 
APLICACIÓ DE LES TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL. 
 
Pel que fa a la aplicació de les taules d’avaluació documental, l’Ajuntament de Vilafranca, ha 
destruït un total de 150 metres lineals  aplicat les següents taules: 
 
Codi TAD Sèrie 

documental 
DOGC Resolució Dates per 

eliminar  
Metres 
lineals 

066 Llicència d’obra 
menor 

2012 Eliminació al cap de 
deu anys de la 
concessió de la 

llicència i conservació 
de les intervencions 

realitzades en edificis 
protegits o catalogats 

 

2003 1,30 ml 
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079 Expedients de    
qualificació 
urbanística 
(certificats 

urbanístics) 
 

2117 Destrucció total 
Termini: un any 

 

2003 0.20 ml. 

442 Expedients de 
direccionalitat i 
ordenació del 
trànsit 

3604 Destrucció total en un 
termini de cinc anys 

2003 0.50  ml. 

TOTAL 2 ml  

 
 
Codi TAD Sèrie 

documental 
DOGC Resolució  Dates per 

eliminar 
Metres 
lineals 

311 Relacions 
diàries de 
correspondènc
ia franquejada 
i segellada 

3137 Destrucció total en el 
termini d’1 any.  

2012 0,2 ml (2 
capses 
d’arxiu 
definitiu) 

 
 

541 

Ajuts 
Individuals de 
Menjador 
Escolars 

6627 Destrucció total. 
Termini: 6 anys des de 
la remissió del Compte 
General a l Sindicatura 
de Comptes 

2006- 
2007 

1,2 ml (12 
capses 
d’arxiu 
definitiu) 

706 Ajuts 
Individuals de 
Desplaçament 
Escolar 

6528 Destrucció total. 
Termini: 6 anys des de 
la remissió del Compte 
General a l Sindicatura 
de Comptes 

2006- 2007 0,3 ml 
(3 capses 
d’arxiu 
definitiu) 

448 Convocatòries 
i esborranys 
de les 
sessions del 
Ple 

3604 Destrucció total un cop 
efectuada la 
transcripció definitiva al 
Llibre d’Actes del Ple i 
sempre que hagin 
transcorregut tres 
mesos de la data de 
convocatòria.  

2006-2012 0,45 ml (1 
capsa de 
trasllat de 
grans 
dimension
s) 

449 Convocatòries 
i esborranys 
de les 
sessions la 
Junta de 
Govern 

3604 Destrucció total un cop 
efectuada la 
transcripció definitiva al 
Llibre d’Actes de la 
Junta 
de Govern i sempre que 
hagin transcorregut tres 
mesos de la data de 
convocatòria. 

2005/ 
2007-2012 

0,75 l (1 
capsa de 
trasllat 
grans 
dimension
s) 

705 Fulls 
d’inspecció de 
rutes de 
tranport 
escolar 

6528 Destrucció total. 
Termini: 1 any des de la 
finalització del curs 
escolar. 

1998-2011 1,4 ml 
(14 capses 
d’arxiu 
definitiu) 

707 Gestió del 
servei de 
transport 
escolar 

6528 Destrucció total. 
Termini: dos anys a 
partir de la finalització 
del curs escolar 

1990-2011 11 ml 
(110 
capses 
d’arxiu 
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definitiu) 
- Fotocòpies  

dels 
documents del 
Registre 
d’Entrada – 
Secretaria  

- Els originals estan en 
els expedients. 

2009-2011 2,8 ml (28 
capses 
d’arxiu 
definitiu) 

- Trameses 
internes dels 
assentaments 
del Registre - 
Secretaria 

- Són impresions dels 
llistats dels 
assentaments. Aquesta 
informació està en el 
Registre.  

2009-2011 1,1 ml (11 
capses 
d’arxiu 
definitiu) 

- Fotocòpies  
dels 
documents del 
Registre de 
Sortida – OAC 

- Els originals són els que 
s’envien. Les fotocòpies 
o duplicats estan en els 
expedients. 

2012 0,5 ml (5 
capses 
d’arxiu 
definitiu) 

TOTAL 19,7 ml (197 capses) 
. 

 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  

 
S’ha treballat en la restauració i conservació del fons de pergamins de la Comunitat de 
Preveres, netejant-los, planxant-los i posant-los en bosses de conservació fetes a mida de 
cadascun amb un total de 1487 pergamins 
També s’ha treballat en el tractament de les plaques de vidre, acetats i nitrats del fons de 
imatges de la empresa CODORNIU S.A. netejant-les i posant-les en paper de conservació 
permanent amb PH neutre i instal·lant-les en capses. 
Hem tingut d’intervenir d’urgència amb la documentació del servei d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilafranca, que va patir una inundació a l’arxiu d’oficina a començaments de 
gener del 2014 i es va realitzar un intervenció per poder recuperar la documentació afectada 
per una greu infecció fúngica a causa de la humitat Aproximadament van ser tractats uns 1500 
expedients. 
 
 

RESTAURACIÓ TOTALS 

Cost total de les restauracions fetes per l’arxiu 4485,48 € 
Nombre total de folis restaurats 1500 expedients 
Nombre total de pergamins restaurats 1487 
Nombre total de documents gràfics restaurats 1405 
 
 
 
DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS 
 
Durant el 2014, s’han digitalitzat seixanta tres hores de videos U-Màtic del fons en imatges de 
Ràdio Televisió de Vilafranca. 
En els fons fotogràfics, s’han digitalitzat 2246 imatges de negatius en plaquest de vidre dins del 
pla de digitalització Bruniquer i també 1004 imatges corresponents al fons fotogràfic de la 
empresa CODORNIU S.A. 
 

DIGITALITZACIÓ Nombre de pàgines Cost econòmic 

Documents 3250 u. 2622,48 € 
Hemeroteca   
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Filmacions 63 hores  
TOTAL 3250 u. / 63 hores  

 
DIDAC 
 
S’han carregat al Didac els següents corresponents a aquests fons: 
Adolf Lara Pacheco (620-637, 685-797, 810-840 i 927-933) 19.997 fitxers que corresponen a 
192.2 Gb. 
Castellers de Vilafranca, 12526 fitxers que corresponen a 192,2 Gb 
Estació Enològica (INCAVI), 489 fitxers que corresponen a 7,691 Gb 
Josep Durich, 2139 fitxers que corresponen a 22,74 Gb 
Ramon Ferré, 18 fitxers que corresponen a 0,135 Gb 
Ajuntament de Puigdàlber (fons comp), 21439 fitxers que corresponen a 85,2 Gb 
Ajuntament de Torrelavit (fons comp), 12060 fitxers que corresponen a 38,16 Gb 
 
 

DIDAC 2014 Gb anuals 
Fitxers 
anuals  

Volum 458,90 68.668 
 
 

DIDAC TOTAL 
Gb Totals  

DIDAC 
Fitxers 

TOTALS 
Volum 5594,72 165.852 

 
 
 
CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS  
 
S’ha signat un conveni marc de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i la Universitat de Barcelona per la realització de pràctiques acadèmiques a l’Arxiu 
Comarcal que siguin vàlides pel còmput de crèdits. En aplicació d’aquest conveni marc, s’ha 
signat el conveni específic de cooperació educativa per la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits amb la senyora Maria 
Coma Cobos. 
S’ha signat un contracte de cessió en comodat entre el Departament de Cultura, el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i la senyora Montserrat Raspall Vilar d’un conjunt de documents 
relatius a la guerra civil i unes memòries escrites mentre era al front de Gabriel Raspall, pare de 
la cedent. 
S’ha signat un conveni de cessió dels drets d’explotació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès 
d’un recull d’imatges en moviment de Josep Bolet Mora. 
S’ha signat un contracte de cessió en comodat entre la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’empresa productora de cava Codorniu S.A. d’un conjunt de 
negatius fotogràfics en plaques de vidre, acetats i nitrats pertanyents a aquesta empresa 
 
 
USUARIS, CONSULTES, PRÉSTECS I REPROGRAFIA DELS FONS 
 
NOMBRE TOTAL D’USUARIS (INVESTIGADORS / TITULARS DE FONS), D’UNITATS 
DOCUMENTALS CONSULTADES I DE PRÉSTECS 
 

Canals de Sol·licitud 

Nombre d’Usuaris Presencia
l 

Internet 
(Arxius en 

Línia) 
Telèfon 

Correu 
electròni

c 

Corre
u 

Posta
l 

Total
s 
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Públics 3  9 1  13 Titulars 
de fons Privats       

Estudiants 
Universitar
is 

21     21 

Estudiant
s 

Estudiants 
secundària 

3     3 

Investigadors 110     110 
Genealogistes 59     59 
Particulars 40     40 
Altres 9     1423 

P
er

fil
 d

’U
su

ar
is

 

TOTAL 246  9 1  1669 
 
 
 

Canals de sol·licitud 
Biblioteca Auxiliar 

Presencial Internet Telèfon 
Correu 

electrònic
Correu 
postal 

Totals 

Biblioteca 16     16 
Hemeroteca       
XAC_Premsa (visites)  3085    3085 
Total 16 3085    3101 
 
 

Canals de sol·licitud 
Préstecs 

Presencial Telefònics 
Correu 

electrònic 
Correu 
postal 

Totals 

Públics   124 2  126 
Privats 23    23 

Perfil de 
Titulars 

Total 23 124 2  149 
 
 
 

Tipus de fons    
Unitats 

documentals 
consultades 

Préstecs 

Administració local 430 236 
Administració autonòmica 145  
Administració perifèrica de l’Estat   
Administració. Reial i Senyorial 86  
Notarials 1420 116 
Judicials 5 65 
Registrals   
Institucions   
Religiosos 16  
Associacions i fundacions 50  
Comercials i Empresa 36  
Patrimonials   
Personals 1931 1 
Col·leccions   
Total 131  

 
 
REPRODUCCIONS  
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En l’apartat de reproduccions, s’han realitzat 31 reproduccions de imatges 
fotogràfiques i 2 reproduccions de imatges en moviment. 
També s’han fet un total de 255 reproduccions en fotocòpies  
 
 
PORTAL DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS  
 
 

Nombre visites Visualitzacions 
Portal XAC (anual) 

6362 2639656 
 
 
XAC PREMSA 
 

Nombre visites Planes 
XAC_premsa (anual) 

3085 1433765 
 
 
DIFUSIÓ 
 
En l’apartat de difusió, cal destacar que l’arxiu ha obert portals a les xarxes socials Twitter i 
Facebook on es fa difusió de les notícies d’interès de l’arxiu i també del món de l’arxivística i la 
història local i comarcal. 
L’arxiu ha organitzat la segona part del “Curs d’Història de Vilafranca”, cicle de cinc 
conferències organitzat per l’Arxiu Comarcal conjuntament amb l’Institut d’Estudis 
Penedesencs.  
També ha organitzat un cicle de conferències sobre la Història del Penedès celebrades a Sant 
Sadurní d’Anoia i Subirats amb motiu del 250è aniversari de la separació dels dos municipis. 
Aquest cicle va constar de vint–i–dues conferències 
Es van realitzar dues visites d’estudiants d’ESO de la escola de Sant Elies de Vilafranca.  
L’Arxiu va organitzar una conferència sobre “Les primeres eleccions municipals democràtiques 
a Catalunya: gener 1934” 
En el marc de la commemoració del 1714, es va organitzar una conferència al municipi de Sant 
Quintí de Mediona sobre "Els fets de Sant Quintí de Mediona del gener de 1714". 
Es va participar en el muntatge d’un audiovisual per al Vijazz de Vilafranca celebrat el juliol 
  
 
S’han utilitzat documents per a muntar diverses exposicions: “Bombers. Compromís i servei. 
Comarca de l’Alt Penedès 1874-2014”; “Patrimoni en temps de guerra organitzada pel Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes”; “Paisatges humans de Vilafranca” (Lara) orgamitzada i 
muntada pel Vinseum, Museu de les Cultures del Vi; Fotografies de l’acte d’acomiadament de 
les Brigades Internacionals per a la Exposició permanent a l’Alberg Jaume I, espluga de 
Francolí; “1939:vencedors i vençuts”, organitzat pel Memorial Democràtic; Documentació per a 
la exposició sobre el 175è aniversari cementiri de Vilafranca organitzat per l’Ajuntament de 
Vilafranca i finalment, “Castellbisball, 1939. Els darrers dies”, exposició organitzada per 
l’Ajuntament de Castellbisbal 
També s’han demanat i utilitzat documents de l’arxiu per documentar diferents reportatges dels 
“Retalls d’història de Vilafranca” 
S’han utilitzat fotografies per il·lustrar diferents obres i publicacions: Elaboració d’un número 
especial en homenatge al “Heraldo de Madrid” diari del temps de la República desaparegut 
(Fons Buckley); pel llibre JIM JUMP A Spanish Civil War Scrapboo”, (Fons Buckley); Revista 
digital “El demà”; Programa de la Festa Major de Vilafranca 2014; MARTI SOLER, JOSEP. Els 
carrers de Vilafranca; SANCHO, Daniel MARTÍN, Alberto. Història de la policia local de 
Vilafranca Ed Ajuntament de Vilafranca; SOLÉ BORDES, Joan. El Gall del Penedès a l’entorn 
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del mercat de Vilafranca,Ed Ajuntament de Vilafranca; Publicació i activitats dels 150 anys 
ferrocarril Tarragona-Martorell; Àlbum fotogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de la 
Diputació de Barcelona; un treball de Trec i finalment la obra TETAS, Lluis. Noms del lloc del 
terme de Vilafranca del Penedès, Ed. Institut d’Estudis Penedesencs (es presenta aquest 
febrer) 
 
 

 
Activitats de difusió 

 
Nombre Activitats 

  
Nombre Assistents  

  
Treballs d’investigació i recerca 5  
Visites escolars  2 60 
Altres visites   5  
Exposicions   
Conferències, seminaris, jornades o similars 25 986 
Cursos   
Presentacions   
Publicacions pròpies o coeditades   
Participació en mitjans de comunicació   
Totals   
 
 
BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA  
 
NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ 

 
Durant el 2014, s’han adquirit directament per l’arxiu un total de 18 llibres i ens han arribat per 
donacions d’altres administracions o institucions culturals  un total de 45 llibres. 
El 2014, aproximadament, han consultat la biblioteca/hemeroteca de l’arxiu uns 268 usuaris 
que han consultat uns 581 llibres.  

 
 

Adquisicions Donacions 

18 45 
 

INFRAESTRUCTURA I PERSONAL 
 
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT TÈCNIC 

 
Han començat la primera fase de les obres de remodelació de l’arxiu, reforçant els aïllaments 
tèrmics per evitar fugues tant de fred com de calor. Igualment s’ha substituït la bomba de calor 
que, a causa d’una avaria, va quedar inservible. 
 
PERSONAL  
 

Tipus de personal Nombre Dependència orgànica 

Tècnics superiors arxivers 3 
Generalitat, Consell Comarcal i 

Ajuntament  
Tècnics superiors especialitzats    
Tècnic mitjans arxivers    
Tècnics mitjans especialistes    
Auxiliars administratius o administratius 1 Ajuntament  
Subalterns   

08002, Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax. 933 162 741 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

C/ Portaferrissa, 1-3 - Palau Moja 

Personal becari 1 Universitat de Barcelona 
Altres: Pla d’ocupació 1 Ajuntament de Vilafranca  
Totals 6   
 
FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 
El personal de l’arxiu ha participat en els següents cursos de formació: Creativitat i innovació en 
l'Administració Local, en relació a les Xarxes Socials (on-line), organitzat per la Federació de 
Municipis de Catalunya; un curs d’autoaprenentatge virtual per usuaris de l’e-FACT, organitzat 
pel Consorci AOC; el Postgrau Gestió de Documents Electrònics – Mòdul 1, organitzat per la 
ESAGED; un curs sobre “Administració Electrònica”, celebrat al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès; un curs sobre “Formació de Seu-e i e-Tauler”, organitzat pel Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya; Un Taller sobre  “la gestió documental als ens locals: 
casos pràctics”, organitzat per Localret; Un curs sobre els “estàndards per a la gestió de 
document electrònics”, organitzat per la Direcció General de Patrimoni Cultural; un curs sobre la 
“Digitalització amb validesa legal dels documents. L’exemple dels serveis de Compulsa i 
Còpies autèntiques corporatius de la Generalitat de Catalunya”, organitzat per l’Associació 
Arxivers; S’ha participat en una jornada sobre la “Plataforma de serveis de contractació” 
organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i una jornada sobre “Administracions 
transparents, informació accessible” organitzada pel Departament de Governació de la 
Generalitat. 
 
 

Formació específica d’arxius Formació general 
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VOLUM DOCUMENTAL ALS ARXIUS DE LA XARXA EL 31.12.2013 
 
 

Arxiu Acrònim

 
Metres el 31.12.2013 

AC de l’Alt Camp ACAC 2.033,70  

AC de l’Alt Empordà ACAE 1.642,56  

AC de l’Alt Penedès ACAP 4.613,20  
AC de l’Alt Urgell ACAU 1.035,13  

AC de l’Anoia ACAN 3.438,18  
AG d’Aran AGA 618,12  

AC del Bages ACBG 2.922,60  
AC del Baix Camp ACBC 2.234,20  
AC de Baix Ebre ACTE 2.687,00  

AC de Baix Empordà ACBE 1.500,70  
AC del Baix Llobregat ACBL 3.466,16  
AC del Baix Penedès ACBP 2.242,08  

AC del Berguedà ACBR 1.329,00  
AC de la Cerdanya ACCE 950,40  

AC de la Conca de Barberà ACCB 1.820,65  
AC del  Garraf ACGAF 4.055,76  

AC de la Garrotxa ACGAX 3.483,05  
AH de Girona AHG 9.217,19  
AH de Lleida AHL 10.540,70  

AC del Maresme ACM 3.196,96  
AC del Montsià ACMO 850,00  

AC de la Noguera ACN 1.536,30  
AC d' Osona ACOS 1.788,07  

AC del Pallars de Jussà ACPJ 819,50  
AC del Pallars Sobirà ACPS 999,10  

AC del Pla d’Urgell ACPU 648,80  
AC de Pla de l’Estany ACPE 968,34  

AC del Priorat ACPR 1.287,95  
AC de Ribera d’Ebre ACRE 951,10  

AC del Ripollès ACRI 1.439,70  
AC de la Segarra ACSG 1.745,87  
AC de la Selva ACSE 2.083,62  

AC del Solsonès ACS 1.133,50  
AC Terra Alta ACTA 9,40  

AH de Tarragona AHT 6.040,85  
AC de l’Urgell ACUR 1.334,63  

AC del Vallès Occidental ACVOC 4.876,13  
AC del Vallès Oriental ACVO 3.425,00  

Dipòsit d'Arxius Cervera DAC 7.688,50  
 
 


