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ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS  

 
 

1. OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL 2016 I VALORACIÓ DEL 
SEU GRAU D’EXECUCIÓ  
  
Durant el 2016, 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 
són més sol·licitats pels investigadors i/o usuaris. Concretament, les sèries expedients 
d’ocupació i talls de carrers, intervenció, tresoreria, servei de compres, servei de secretaria  i 
governació, expedients d’activitats i serveis urbans de l’Ajuntament de Vilafranca. Igualment, 
s’ha dedicat temps en l’organització, condicionament, descripció i digitalització dels 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 l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, la de les notaries del Districte de 
Vilafranca i la dels jutjats de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial.  
En l’àmbit dels fons d’imatges, 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. Concretament els fons del setmanari TOTHOM,  
que abasta tot el període dels darrers temps del franquisme, la transició i els inicis de la 
democràcia, han estat completament digitalitzats, descrits i accessibles al GIAC. 
S’ha continuat treballant amb l’equipament propi de l’arxiu, en la digitalització dels fons d’àudio 
en format analògic que tenim enregistrats de conferències i actes rellevants amb la finalitat de 
preveure la obsolescència tecnològica i conservar el record i la memòria de vivències, 
situacions i fets que,  corren el perill d’esdevenir inconsultables per manca d’aparells de 
visionat, audició o per impossibilitat de fer els manteniments. 

 

2. MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS 
 
NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU 

 
El mes de gener del 2016, es va ingressat mitjançant un comodat el fons fotogràfic de Miquel 
Arroyo Raventós, compost de 13.155 imatges entre positius i negatius, principalment de la 
Festa Major de Vilafranca i de la festa dels tres tombs. 
També van ingressar deu fotografies mitjançant un acord de reprografia per escanejar-les i 
retornar-les al seu propietari Lluís Hill Plans que s’incorporen a la col·leció de fotografies de 
complement de l’ACAP. 
També es van incorporar a la col·lecció de fotografies de complement de l’ACAP  mitjançant un 
acord de reprografia amb el senyor Rafael Iniesta, 57 fotografies relacionades amb l’esport 
d’entre els anys 1940 i 1970. 
El mes de juny, es va ingressar una transferència de l’Associació l’Espiga – Penedès CDIAP 
del grup d’associacions i fundacions un total de 3,5 metres lineals de expedients d’atenció 
precoç. 
Es va ingressar per donació una part i per compra la resta, la documentació familiar de la casa 
Baltà, incloent-hi el contracte de 1893 signat entre l’ajuntament, la confraria de sant Marc 
(propietària del drac), i el senyor Baltà de Cela per la seva restauració i també un trasllat de 
1499 de concessió del palau reial a la família Babau a canvi de que el tinguessin sempre 
aparellat per quant el rei estigués a la vila i un document de 1522 de venda de les cases del 
darrera del Palau Babau  
Es va ingressar per donació de la senyora Dolors Revelló Porta de Matadepera, un capbreu de 
la comanda: Comanda de Sant Joan de Vilafranca del Penedès. Ordre de la milícia de 
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, de l’any 1537; un altre Capbreu de l’Església de Sant 
Marçal de Terrassola rebut pel notari Pere Guasch, autoritat règia de Vilafranca del Penedès de 
l’any 1602, un  Testament de Geralda, esposa de Pere Sadurní del lloc de Puig de Puig de la 
parròquia de Sant Sadurní del 20 de juliol de 1439,  un Capbreu de l’església de Sant Marçal 
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de Terrassola de 1499 i finalment, un Capbreu de la comanda de Sant Joan de Vilafranca del 
Penedès a Piera de l’any 1421. 
El senyor Josep Morgades, va fer donació de 12 pel·lícules en format súper 8 de diverses 
festes majors entre els anys 1974 i 1984. 
Amb motiu de la publicació del llibre “la Vilafranca desapareguda”, s’ha ingressat mitjançant un 
acord per reprografia 60 imatges i també es cedeixen 11 originals per a la conservació a l’arxiu 
Un particular, va fer donació de un volum on hi havia enquadernat una publicació periòdica de 
Vilafranca de caràcter esportiu que es deia “Fúria. Penedes deportivo” corresponent a l’any que  
Va sortir els anys 1955 i 1956 
A l’apartat de fons patrimonials i familiars s’ha ingressat 79 pergamins recollits a través de 
diferents aportacions de diverses unions familiars per la família de cal Metxanxo de sant Quintí 
de Mediona. 
 

Quadre de fons Transferències Dipòsits Donacions Compra 
Abast 

cronològic 
Volum 

(m/unitats) 

Personals  2   
1499 / 
2010 

13.155 u / 
0,10 m 

Associacions i 
Fundacions  

1        
2001-
2006  

3,5 m 

Patrimonials i 
familiars 

 1   1354/1760 
                                        

79 u 

Col·leccions   3   1   
1421-
2006  

145 u  

Totals  1 6  1     
13.300 u 

3,5 m 
 

INGRESSOS DE DOCUMENTACIÓ DE FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU 
 
Pel que fa a l’ajuntament de Vilafranca, durant el 2016 han ingressat la documentació dels 
serveis de: Urbanisme: 0,80 metres - 1959/2004 (expedients per intercalar). 
Secretaria/Governació: 4,90 metres - 1965/2014 (expedients d’activitats i secretaria). 2,80 
metres - 1991-2005 (Padró Municipal d’Habitants i Actes de Comissió). 3,50 metres - 
1995/2013 (Padró Municipal d’Habitants i expedients de Padró) 1,80 metres - 1979/2005; 
(Llibres Comissió de Govern, Llibres del Ple i Decrets/Resolucions). Tresoreria: 11,1 metres - 
2011 (expedients de tresoreria i dels Patronats) Intervenció: 3,3 metres - 2009-2001 
(expedients d’intervenció i dels Patronats) 
Serveis Urbans: 3 metres - 2013-2015. Plànols i Estadística: 0,30 metres - 1991/2006 
(Fotogrametries i fotografies aèries). Recursos Humans: 0,10 metres - 2014/2016 (expedients 
per intercalar). Servei de Compres: 4,10 metres - 1999-2010 (expedients de contractació). 
Policia: 0,30 metres - 2012/2014 (expedients declaracions objectes perduts). 8,60 metres - 
2008-2010 (expedients resolucions multes: són per eliminar, no s’han donat d’alta al GIAC). 
2,30 metres - 2008-2015 (Resolucions multes: són originals múltiples per eliminar no s’han 
donat d’alta al GIAC). 1,90 metres - 2010-2014 (oficis). 1,40 metres - 2010-2014 (ordres 
denúncies). 0,70 metres - 2011-2014 (ordres denúncies llei 1/92) 
Sovipar: 1 metre - 1992/2015 (documentació de la Societat de creació, gestió i            
comptable) 
Al Fons Jordi Valls (fons personals) han ingressat 1.185 diapositives en color de 6x6 mm. 
principalment d’imatges de la Festa Major de Vilafranca, i també quinze positius fotogràfics 
emprats per fer calendaris al setmanari TOTHOM durant diversos anys. 
El notari arxiver ha fet una transferència de protocols d’entre els anys 1982 al 1990, que te un 
volum de 22,50 m. 
Al fons Fèlix Casanovas s’han incorporat 2 plaques de vidre i 0.10 m de documentació en 
paper que complementen el seu fons. 
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Quadre de fons 
Nombre de fons als 
quals s’ha incorporat 

nova doc. 
Abast cronològic Volum (m/unitats) 

Administració Local  1  1499 / 2015 52 m 
Notarials 1 1982-1990 22,50 m 
Personals 2 1825 /1999 1.187 u /. 0,10 m 
Col·leccions 1  1300 /1700  79 u 
Totals 5   74,5 m / 1.266 u 
 
 
 

VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU 
 
Metres el 31.12.2015 4.810 m 
Metres ingressats l’any 2016 78,10 m 
Metres el 31.12.2016 4.888,10 m 
 

TRACTAMENT DELS FONS 
 

CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ  
 

Pel que fa als fons de l’Ajuntament de Vilafranca, durant el 2016, s’ha portat a terme una 
renumeració i reclassificació de 248 unitats documentals compostes d’expedients de 
contractació major i menor de Serveis Urbans  dels anys 2007-2009.  
S’han descrit a nivell d’inventari, 31 unitats d’instal·lació i 566 unitats documentals compostes 
d’expedients d’ocupació i talls de carrers dels anys 2013-2015.  
A nivell de catàleg 531 unitats documentals d’expedients de recursos humans dels anys 1951 / 
2011 
S’han descrit a nivell d’inventari, 22 unitats d’instal·lació de documentació d’intervenció dels 
anys 1964/2010. S’han descrit a nivell d’inventari, 118 unitats d’instal·lació. de documentació de 
tresoreria de l’any 2011. També s’han descrit a nivell de catàleg, 703 unitats documentals 
compostes. d’expedients del servei de compres dels anys 1999-2010. S’ha descrit  a nivell 
d’inventari, 88 unitats d’instal·lació d’expedients i documentació de secretaria/governació. S’ha 
descrit a nivell de catàleg, 343 unitats documentals compostes d’expedients d’activitats i 
secretaria i finalment, S’ha classificat, ordenat i descrit a nivell d’inventari, tota la documentació 
del Patronat de Comerç i Turisme, amb un total de 102 unitats d’instal·lació i 156 unitats 
documentals compostes. 
Dels fons del Consell Comarcal, s’ha revisat l’inventari de 46 unitats d’instal·lació de Secretaria 
(convenis, contractació i expedients de càrrecs) d’entre el 1999 al 2005 i s’ha fet un nou 
inventari de 68 unitats d’instal·lació de l’Oficina Tècnica (llicències i permisos ambientals) 
d’entre el 2004 i el 2007. 
En associacions i fundacions, s’ha finalitzat el catàleg dels fons fotogràfics del VINSEUM amb 
la descripció de 3013 fotografies al GIAC. 
Els fons comercials i d’empreses, s’ha fet el catàleg  del fons Tothom amb 860 reportatges, que 
donen per finalitzada la descripció d’aquest fons iniciada el 2015 i també en aquest mateix grup 
s’ha descrit a nivell de catàleg les fotografies del Fons Alegret amb un total de 292  fotografies 
de les bodegues MORY i Cia. 
S’ha fet una revisió del catàleg del fons de complement l’Abans documentant un total de 220 
fotografies.  
En els fons patrimonials i familiars, s’ha fet el catàleg  dels fons Mercè Rossell Doménech,  
compost de 30 unitats documentals textuals i 29 fotografies. 
Finalment, s’ha actualitzat el catàleg incorporant-hi la darrera transferència de 188 protocols 
nous d’entre els anys 1982 al 1990. 
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Instruments de descripció elaborats i/o revisats: 
 

Nombre 
d’inventaris 

Nombre de 
catàlegs Quadre de fons 

Nous Revisats Nous Revisats 
Altres m 

Fons municipals   2  2   1    63,4 m 
Notarials    1  188 u 
Associacions i fundacions   1   3.013 u 
Comercials i d’empreses   2   1.152 u 
Patrimonial i familiar   1   59 u 
Col·lecció de complement    1  220 u  
Totals  2  2  3 2     52 
 
Dades enregistrades a l’aplicació informàtica GIAC (producció) i dades  publicades a Internet 
en data de 31/12/2016 
 

 
FONS TEXTUALS 

 
FONS NO TEXTUALS 

 Nombre 
de fons 
textuals 

Nombre 
d'unitats 

instal·lació 

Nombre 
d'unitats 

docs. 
text. 

Nombre 
d'imatges  

associades  
a u text.  

Nombre 
de fons 

no 
textuals 

Nombre 
d'unitats 

no 
textuals 

Nombre 
d'imatges 

associades  a u 
no text. 

Producció  86 37.271 65.504  63  39 26.507 33.757 
Arxiu en 

Línia  69 32.297  20.164 0  32 17.785 19.285 
 
 
 

 DADES TOTALS 

  Nombre de 
fons 

Nombre d'unitats de 
descripció 

Nombre d'imatges associades 

Producció  125 129.282 33.820  

Arxiu en Línia  101 70.246 19.285  

 
 
 

NOMBRE DE FONS TOTALS DE L’ARXIU 
Nombre de fons descrits Nombre de fons accessibles per Internet 

125  101 
 
 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  
 
En l’apartat conservació i restauració, durant el 2016 hem acabat els treballs de 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 125 pergamins 
També s’ha treballat en el tractament de les imatges originals d’època en suport paper de 
diversos fons:hem netejat un total de 89 imatges de gran format i les hem col·locat en fundes 
de conservació fetes a mida. 
Finalment hem restaurat, netejat, planxat i posat en fundes de conservació un total de 15 cartes 
reials dels segles XIV i XV. 
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RESTAURACIÓ TOTALS 

Cost total de les restauracions fetes per l’arxiu 2.080.00 € 
Nombre total de folis restaurats 15 
Nombre total de pergamins restaurats 125 
Nombre total de documents gràfics restaurats 89 
 
 
DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS 
 
Durant el 2016, s’ha fet un total de 8.429 digitalitzacions entre diferents suports documentals i 
d’imatges: El fons patrimonial i familiar de Mercè Rossell Domènech amb 379 fotografies i La 
col·lecció de la revista FURIA, Panadés deportivo amb 305 pàgines que han estat digitalitzat 
per personal en pràctiques; el fons personal Masachs, amb 1507 fotografies en negatiu i el 
Llibre verd de l’ajuntament de Vilafranca amb 902 pàgines, el fons Jaume Giménez amb 2010 
fotografies i el fons Miquel Arroyo amb 3.241 fotografies composen la totalitat dels fons 
digitalitzats. Per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, el cost d’aquestes reproduccions han 
representat una despesa de 2.000,31 €, atès que una part s’ha fet amb el trreball de estudiants 
en pràctiques i una altra part ha estat finançada a través del programa de digitalització de 
imatges per entrar-les al projecte “Foods and Drinks” d’Europeana, que és un portal 
d'Internet que dóna accés a milions de llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu i 
documents d'arxiu que han estat digitalitzats per tot Europa. Al voltant de 1.500 institucions 
d'arreu d'Europa han contribuït al projecte, auspiciat per la Unió Europea.  
 
 

DIGITALITZACIÓ Nombre de pàgines Cost econòmic 

Documents   
Hemeroteca 1.225  
Fotografies 7.204 2.000,31 € 

TOTAL 8.429 2.000,31 € 
 
 
DIDAC 
 
Enguany, s’han enviat al DIDAC els fitxers digitalitzats pels Mormons – UTAH que havien 
quedat pendents de pujar.  
 

DIDAC 2016 Gb anuals Fitxers anuals  

Volum 1.013,76 152.100 
 
 

DIDAC TOTAL 
Gb Totals  

DIDAC 
Fitxers TOTALS 

Volum 7.070.48 382.921 
 
 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN 
 
Des de l’Arxiu Comarcal no es fa tramitació directa de tot el que afecta a la transparència. Des 
de l’arxiu, es col·labora assessorant en aquesta matèria i aportant la informació sol·licitada, si 
s’escau 
Des de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca, però, hi ha la responsabilitat de 
coordinar i impulsar el Portal de Transparència propi de l’Ajuntament (publicitat activa). A 
aquest efecte, per l’accés a la informació pública, l’Ajuntament té establert un procediment  
intern per donar resposta a les sol·licituds que els ciutadans puguin presentar.  
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Participació de l’arxiu en les unitats d’informació de l’organització 
 

Sí No 

X  
 
Quantificar el nombre de consultes relacionades amb l’aplicació de la Llei de Transparència és 
molt complicat, perquè hem d’entendre que les consultes que ens fan els ciutadans sobre 
determinats expedients administratius, malgrat que no invoquin la llei, estan afectades per 
aquesta llei de transparència. No obstant, a la casella, ho complimentem únicament amb el 
nombre de gent que s’han acollit explícitament a aquesta norma. 
 
 
 
 
Nombre de registres relatius a la informació de la documentació de 
caràcter públic de l’arxiu 

 

 
 

 Sí No 

Publicació de llibre de registres d’eliminacions al portal de transparència o 
al portal de l’arxiu 

X  

Utilització del quadre de classificació per estructurar la informació del 
portal 

X  

Publicació de les limitacions a la consulta de documents consultats i data 
en què els documents seran accessibles  X 

Informació usuaris de dret de reclamació i procediments en el cas que 
aquest dret sigui denegat  X 

Publicació d’aquesta informació en els portals de transparència de les 
corresponents institucions X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de consultes 6 
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SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 

GESTIÓ DE FONS MUNICIPALS 

Ajuntament 
Ingressat a 

AC 
Municipi amb 

arxiu propi 
Pendent 
ingressar 

Podria 
ingressar 

Difícilment 
ingressarà 

1. Vilafranca X     
2. Sant Pere de 
Riudebitlles 

X   
  

3. Sant Quintí de 
Mediona 

X   
  

4. Olèrdola    X  
5. Les Cabanyes    X  
6. Pacs del 
Penedès 

   
 X 

7. Sant Martí 
Sarroca 

   
 X 

8. Torrelles de 
Foix 

   
 X 

9. Subirats    X  
10. Torrelavit   X   
11. Santa Fe     X 
12. Puigdàlber     X 
13. El Pla      X 
14. Sant Joan de 
Mediona 

   
 X 

15. Sant Sadurní 
d’Anoia 

 X  
  

16. Gelida  X    
17. Sant Llorenç 
d’Hortons 

   
 X 

18. Pontons     X 
19. Olesa de 
Bonesvalls 

   
 X 

20. Avinyonet     X 
21. Sant Cugat 
Sesgarrigues 

   
 X 

22. Santa 
Margarida i els 
Monjos 

   
 X 

23. Castellví de la 
Marca 

   
 X 

24. Castellet i la 
Gornal 

   
 X 

25. La Granada     X 
26. Sant Joan de 
Mediona 

   
 X 

27. Font-Rubí     X 
28. Viloví     X 

TOTAL 3 2 1 3 19 
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SUPORT ADMINISTRACIÓ LOCAL: GESTIÓ DOCUMENTAL 

Ajuntament 
Nivell Suport 

Alt 
Nivell Suport 

Mig 
Nivell Suport 

Baix 
Nivell Suport 

Nul 
1. Vilafranca X    
2. Sant Pere de 
Riudebitlles 

  X 
 

3. Sant Quintí de 
Mediona 

  X 
 

4. Olèrdola    X 
5. Les Cabanyes    X 
6. Pacs del Penedès    X 
7. Sant Martí Sarroca    X 
8. Torrelles de Foix    X 
9. Subirats    X 
10. Torrelavit    X 
11. Santa Fe    X 
12. Puigdàlber    X 
13. El Pla     X 
14. Sant Joan de 
Mediona 

   
X 

15. Sant Sadurní 
d’Anoia 

   
X 

16. Gelida       X 
17. Sant Llorenç 
d’Hortons 

   
X 

18. Pontons    X 
19. Olesa de 
Bonesvalls 

   
X 

20. Avinyonet    X 
21. Sant Cugat 
Sesgarrigues 

   
X 

22. Santa Margarida i 
els Monjos 

   
X 

23. Castellví de la 
Marca 

   
X 

24. Castellet i la 
Gornal 

   
X 

25. La Granada    X 
26. Sant Joan de 
Mediona 

   
X 

27. Font-Rubí    X 
28. Viloví    X 

TOTAL 1  2 25 
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3. CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS  
 
-Conveni amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona  de 
cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UB en entitats 
col·laboradores - Estudiant Rosalba Poveda Mira. 22/02/2016 
-Cessió dels drets d'explotació a l'Ajuntament de Vilafranca del Fons de Jordi Valls Pedrol 
dipositat a l'ACAP. 02/03/2016 
-Conveni de col·laboració entre el CCAP i l'editorial EFADÓS SL per l'edició del llibre 
"Vilafranca desapareguda”. 11/07/2016 
-Contracte de cessió en comodat del fons documental de l'arxiu històric municipal de 
l'Ajuntament de Torrelavit a l'ACAP per a la seva conservació i difusió pública. 11/07/2016 
-Conveni gestió Arxiu Comarcal 
-Contracte menor de serveis per la realització dels treballs de descripció i incorporació a la 
base de dades GIAC de fotografies pertanyents al fon històric de l'Ajuntament de Vilafranca. 
08/09/2016 
-Conveni de cooperació educativa entre la Fundació per la UOC - Vanessa Márquez Beltrán. 
08/09/2016 
-Cessió dels drets d'explotació a l'ACAP de les fotos Biosca 
 

4. USUARIS, CONSULTES, PRÉSTECS I REPROGRAFIA DELS FONS 
 
 

Canals de Sol·licitud 

Nombre d’Usuaris 
Presencial 

Internet 
(Arxius en 

Línia) 
Telèfon Correu 

electrònic 
Correu 
Postal 

Totals 

Públics 28  44   70 Titulars de 
fons Privats 1     1 

Estudiants 
Universitaris 

17     17 

Estudiants 
Estudiants 
secundària 

3     3 

Investigadors 197     197 
Genealogistes 97     97 
Particulars 57     57 
Altres 17 4.236    4.253 

P
er

fil
 d

’U
su

ar
is

 

TOTAL 415 4.236 44   4.695 
 
 

Canals de sol·licitud 
Biblioteca Auxiliar 

Presencial Internet  Telèfon 
Correu 

electrònic 
Correu 
postal Totals 

Biblioteca       
Hemeroteca       
XAC_Premsa (visites)  2.359    2.359 
Total  2.359    2.359 
 
 
 

Canals de sol·licitud 
Préstecs 

Presencial Telefònics 
Correu 

electrònic 
Correu 
postal 

Totals 

Públics  100 16 3  119 
Privats 22    22 

Perfil de 
Titulars 

Total 122 16 3  141 
 

Total Còpies autenticades de protocols 
109 
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Unitats documentals 
consultades 

Tipus de fons    Presencials Per internet Préstecs TOTAL 

Administració local 577    203 780  

Administració autonòmica 7 107     114 

Administració perifèrica de l’Estat        

Administració. Reial i Senyorial 55      55 

Notarials 1843    111  1.954 

Judicials 1    31  32 

Registrals        

Institucions 1      1 

Religiosos 8      8 

Associacions i fundacions 1      1 

Comercials i Empresa 2  2.081    2.083 

Patrimonials        

Personals 12  2.968    2.980 

Col·leccions 2  2.749    2.751 

Total 2.509 7.905   345 10.759  
 

REPRODUCCIONS  
 

Durant el 2016, s’han ates 45 sol·licituds de reproduccions d’imatges fotogràfiques fent un total 
de 333 fotografies reproduïdes. També s’han sol·licitat tres vegades, reproduccions d’imatges 
fotogràfiques de documents textuals i deu sol·licituds d’imatges en moviment que han 
comportat la reproducció de fragments de films fins a 52,5 minuts i  cinc pel·lícules íntegres. 
Pel que fa a reproduccions simples o no digitals de documentació textual s’han lliurat setanta-
set fotocòpies 
 

XAC PREMSA 
 

Nombre visites Planes 
XAC_premsa (anual) 

3.259 95.462 

 

5. DIFUSIÓ 
 
Difusió documentació textual:  
-Reportatge a "La Sexta Columnas" sobre el Valle de los Caídos: documents i imatges 
relacionats amb Joan Álvarez de Sisternes - 3 de juny 
-Publicació a la web de l'Arxiu dels índexs dels llibres especials dels Capítols Matrimonials 
-VENTEO, Daniel: Autobiografia de Catalunya; Enciclopèdia Catalana; 2016 
-Localització call jueu i sinagoga a Vilafranca 
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Difusió d'imatges en moviment:  
-Reportatge emès per la "Nit de Castells", RTV Vilafranca- gener 2016 
-Sèrie documental  de 10 capítols"Pintant el gris", de Vallès Oriental Televisió per la Xarxa de 
Televisions Locals - estrenada el 24 d'abril 
-Audiovisual pel Centre d'Intepretació de la Font de la Canya: DO Vinífera 
-Reportatge a "La Sexta Columnas" sobre el Valle de los Caídos: documents i imatges 
relacionats amb Joan Álvarez de Sisternes - 3 de juny 
-Reportatges a RTV Vilafranca de 10 capítols "Històries del Vijazz a Vilafranca del Penedès. 
Estrena el 5 de juny. 
- Corporació catalana de Mitjans Audivovisuals - reportatge sobre els 40 anys de la Marxa de la 
Llibertat de 1976 - agost 2016 
-Vídeo a l'exposició "Abans de la viny" produida pel Vinseum - inaugurada 16/12/2016 
-Reportatge "Barris de Vilafranca", estrena 25 de gener 2016, 8 capítols 
 
Difusió de fotografies:  
-Col·laboració en la cessió d'imatges pel projecte "Vilafranca desapareguda", de l'editorial 
Efadós 
-Fons Henry Buckley s'incorpora al projecte "Fotografia a Catalunya" 
-Projecte Foods&Drinks” - incorporació 2.100 fotografies a Europeana 
-Reportatge "Barris de Vilafranca", estrena 25 de gener 2016, 8 capítols 
-ARIZMENDIARRIETA, Santiago: Mis memorias. La guerra civil española:20 meses prisionero; 
Ayuntamiento de Eibar; 2016 
-Exposició de fotografies històriques de Pontons - Associació "Pontons es mou", a l'Ajuntament 
de Pontons 
-Díptic Dia Internacional de les Dones - Ajuntament Vilafranca  
-Exposició pel Centre d'Intepretació de la Font de la Canya: DO Vinífera. 
-Exposició Fires de Maig 2016 - Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca 
-Exposició "Franco Neutral", del Memorial Democràtic 
-Publicació divulgativa Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia 
-MARTÍN HERRERA, José: Camino al exilio; Bebookness, 2016 
-Exposició a l'edifici de l'estació Enològica 
-Diversos autors: Història del periodisme a Catalunya; Sàpiens  
-Difusió sobre l'aniversari de la guerra civil espanyola, Memorial Democràtic 
-Exposició amb imatges de Selma, el Pla de Manlleu, per la 3a Mostra de Gastronomia i Vins 
d'alçada, juliol 2016 
-Programa Festa Major 2016 
-Dossier candidatura de Vilafranca ciutat europea del vi 
-Audiovisual campanar Trinitaris 
-VIDAL I URPÍ, Joan:  La marxa de la llibertat, pel Penedès. 40 anys de l'efervescent estiu de 
1976; "Del Penedès"; Institut d'Estudis Penedesencs; Núm 32 2016;  
-Article sobre maquinària del vi per les X Jornades d'arqueologia Industrial de Catalunya 
-MILÀ, Jordi: Hístòries del poble silenciós; Ajuntament de Sitges, 2016 
-Col·laboració al projecte "Retrats Vilafranquins" 
-TOLOSA, Lluís: Guia d’enoturisme del Penedès. 210 llocs per gaudir del turisme del vi i prop 
de 500 vins i caves recomanats; Ed. Lluís Tolosa, novembre 2016. 
 
Activitats de difusió:  
-Tastets d'arxiu maridats amb vins i caves" - activitat per la Setmana Internacional dels Arxius 
-Exposició Fons Codorniu en l'acte formal de signatura del conveni entre Codorniu i Cultura. 
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Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals 
 

Nombre visites Visualitzacions 
Portal XAC (anual) 

2.192 5.942 
 
 
Xarxes Socials 
 

Xarxes Socials Nombre de seguidors Publicacions Altres dades 

Facebook 310 115 

Avui ha començat l’excavació 
arqueològica amb l’objectiu de situar 

el call jueu de Vilafranca (abast 
1784) 

Twitter 491 442  

Instagram     

Youtube     

 
 

 
Activitats de difusió 

 
Nombre Activitats 

  
Nombre Assistents  

  
Treballs d’investigació i recerca   
Visites escolars  2 35 
Altres visites     
Exposicions   
Conferències, seminaris, jornades o similars 2 60 
Cursos 1  
Presentacions   
Publicacions pròpies o coeditades   
Participació en mitjans de comunicació 1  
Totals 6 95 
 
 

6. BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA  
 

NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ 
 

Adquisicions Donacions 

8 17 
   

7. INFRAESTRUCTURA I PERSONAL 

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT TÈCNIC 
 

En l’apartat d’infraestructures, cal remarcar que s’ha instal·lat al sostre de l’edifici i posat en 
funcionament un equipament de plaques solars que proporciona tota la electricitat necessària 
pel funcionament de l’arxiu, fent que el centre sigui plenament sostenible pel que fa a consums. 
En quant al personal, es continua amb una plantilla estable de tres tècnics superiors 
(Generalitat, Ajuntament i Consell Comarcal) i dos auxiliars administratius (ajuntament de 
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Vilafranca). Pel que fa a personal no laboral, hem tingut un becari de la ESAGED, que ha fet 
les pràctiques del màster i també hem tingut becaris d’altres branques, com de la facultat de 
Biblioteconomia i Documentació o del grau de documentació de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Per poder fer front a una acumulació de tasques puntual, l’ajuntament va aportar 
una persona provinent d’un pla d’ocupació per poder posar en ordre algunes transferències que 
per diversos motius no havien arribat ben acondicionades. 

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 2 Ajuntament  
Subalterns     

Personal becari 3 
ESAGED  

UB, Biblioteconomia i documentació 
UOC – Grau de documentació 

Altres: especifiqueu 1 Pla d’ocupació Ajuntament                                                                                                                                                                                                       
Totals 9   
 
FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 
-Postgrau Gestió de Documents Electrònics - Mòdul 3, 4 i 5 
-El dret d’accés a la informació pública Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació 
Pública (GAIP) - 4 de febrer 
-Els reptes de la difusió de la fotografia per Internet - 13 de març, Museu d'Història de 
Catalunya 
-XII Jornada d'Estudi i Debat: assolir la transparència. A qui pertoca?, 25/05/2016 
-Jornada "Vers una era administrativa digital?", ACM , 28/06/2016 
-Formació nova versió GECO PLUS, 14/07/2016 i 18/07/2016 
-Curs procediment administratiu bàsic 39 i 40/2015, CCAP, 4, 11 ,18, 25 d'octubre 
-I Foro de Innovación Pública: una nueva dimensión de la administración electrónica, 06-10-
2016. 
-Curs "L'ús d'eines 2.0 en les xarxes d'arxiu", 14/10/2016 
-Digitalització de documents administratius: requisits i garanties necessàries 
-Riscos laborals i mesures preventives específiques 
-Aplicació pràctica de la Llei de Transparència per als ens locals 
-Presentació protocol per a la prevenció i abordatge per raó de sexe o orientació sexual 
-3a. Jornada de l’Aula de Transparència: gestió documental i bon govern 
-Administració electrònica: l’expedient electrònic 
-L’ús dels certificats electrònics en l’administració pública 
 

 
Formació específica d’arxius Formació general 

11 5 
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8. VOLUM DOCUMENTAL ALS ARXIUS DE LA XARXA EL 31.12.2015 
 
 

    Acrònim  Metres el 31.12.2015  

AC de l’Alt Camp ACAC 2.231,25 

AC de l’Alt Empordà ACAE 1.664,26 
AC de l’Alt Penedès ACAP 4.850,20 

AC de l’Alt Urgell ACAU 1.308,00 
AC de l’Anoia ACAN 3.447,23 

AG d’Aran AGA 661,10 
AC del Bages ACBG 3.305,00 

AC del Baix Camp ACBC 5.318,04 
AC de Baix Ebre ACTE 2.701,50 

AC de Baix Empordà ACBE 1.853,42 
AC del Baix Llobregat ACBL 3.245,57 
AC del Baix Penedès ACBP 2.307,87 

AC del Berguedà ACBR 1.466,40 
AC de la Cerdanya ACCE 998,35 

AC de la Conca de Barberà ACCB 1.969,54 
AC del  Garraf ACGAF 4.376,51 

AC de la Garrotxa ACGAX 3.594,35 
AH de Girona AHG 9.360,38 
AH de Lleida AHL 10.791,70 

AC del Maresme ACM 3.110,30 
AC del Montsià ACMO 2.169,51 

AC de la Noguera ACN 1.635,60 
AC d' Osona ACOS 2.170,67 

AC del Pallars de Jussà ACPJ 946,40 
AC del Pallars Sobirà ACPS 1.098,80 
AC del Pla d’Urgell ACPU 1.072,30 

AC de Pla de l’Estany ACPE 1.041,64 
AC del Priorat ACPR 1.303,15 

AC de Ribera d’Ebre ACRE 1.197,90 
AC del Ripollès ACRI 1.644,36 

AC de la Segarra ACSG 1.722,67 
AC de la Selva ACSE 2.227,50 

AC del Solsonès ACS 1.242,90 
AC Terra Alta ACTA 242,80 

AH de Tarragona AHT 6.201,00 
AC de l’Urgell ACUR 1.409,43 

AC del Vallès Occidental ACVOC 4.981,14 
AC del Vallès Oriental ACVO 3.595,00 

Dipòsit d'Arxius Cervera DAC 7.688,50 
 


