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VALORACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, 
ARXIUS I PUBLICACIONS. 1990-2010 

 

Ingressos extraordinaris 

Al llarg dels darrers vint anys s’han produït un total de 781 donacions aportades per 
341 donants diferents. A part de donacions de documentació puntuals, l’Arxiu 
Municipal i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge han assumit la custòdia de 5 
fons d’associacions i entitats, 13 fons comercials i d’empreses, 3 fons patrimonials, 27 
fons personals i familiars i de 13 col·leccions. El conjunt de documentació abraça des 
del segle XIV fins als nostres dies. 

Respecte de l’adquisició de documentació, es pot observar clarament l’augment de 
la inversió en l’adquisició de documentació, gràcies sobretot a la major disposició de 
pressupost d’aquests anys. L’import de les adquisicions pràcticament s’ha quadruplicat 
en la segona dècada d’aquest període. Destaquem, sobretot, l’adquisició de 
documents en imatge que gairebé representen el 50% de la inversió. 

Gestió d’arxius i documents 

Sistema de gestió de documents 

L’activitat s’ha centrat bàsicament en el desplegament del Quadre de classificació de 
la documentació de l’Ajuntament i en l’anàlisi de tramitacions de cara a la seva 
automatització. El resultats es palesen en la creació dels diversos registres de 
resolucions (Pla, Junta de Govern Local i Decrets) i en la implantació de la signatura 
electrònica. Paral·lelament s’ha treballat en la seguretat de dades i en el sistema 
d’informació. 

Conservació 

Podem resumir que la política de conservació del Servei s’ha desenvolupat seguint 
tres grans línies que s’han aplicat tant a documentació textual com en imatge: 

a) Digitalització i microfilmació. Aquest procés permet de tenir còpies de 
substitució i també preservar l’original de la consulta directa. S’ha digitalitzat un 
total de 3.305.867 pàgines de documentació. 

b) Restauració. Es pretén l’estabilització dels suports i, en conseqüència, allargar 
la vida del document.  

c) Instal·lació en contenidors adequats per a cada tipus de documentació. 

Tractament de la documentació 

S’han realitzat un total de 146 intervencions de tractament documental sobre 82 
conjunts, ja siguin fons o col·leccions. Això suposa que s’ha descrit 
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pràcticament la totalitat dels fons i col·leccions procedents de donacions i que 
s’ha avançat considerablement en la descripció del fons municipal. Els usuaris 
del Servei tenen a la seva disposició 92 catàlegs, 35 inventaris, 7 índexs i 5 
transcripcions. A més, s’han realitzat accions complementàries com ara 
classificacions, revisió i normalització d’instruments ja existents, avaluació de 
documentació i topogràfics per a la localització ràpida dels fons. 

Avaluació i tria de documentació 

El balanç entre la documentació ingressada per transferència i la documentació 
administrativa eliminada gairebé es compensa. En dues dècades, s’han ingressat un 
total de 2.242,37 metres lineals de documentació i se n’han eliminat 2.008,61. Això 
s’explica per l’aplicació constant de les Taules d’avaluació i tria de documentació, fet 
que permet garantir que només es guardi la documentació de conservació permanent. 
El creixement real del fons ha estat, doncs, d’aproximadament un 10%. 

Consulta i divulgació de la documentació 

Servei de consulta 

Durant aquestes dues dècades el nombre d’usuaris atesos pel Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions ha estat de 43.609 persones que han formulat un 
total de 90.637 consultes. Respecte del nombre de consultes, la mitjana ha fluctuat al 
llarg dels anys, amb puntes molt marcades els anys 1999 i 2000 i una altra 
precisament aquest darrer any 2010. No observem el mateix si ens centrem en el 
nombre d’usuaris; ha canviat relativament poc al llarg dels anys. Això obeeix 
segurament a dues raons:  

1. La descripció de la documentació és cada vegada més detallada i, en 
conseqüència, les consultes es comptabilitzen d’una manera més concreta. 

2. La creació del web l’any 2004 provoca que els usuaris no siguin presencials i les 
consultes es facin per via telemàtica. Una anàlisi de l’evolució de la consulta del web 
ens permet observar un increment gradual del nombre d’usuaris (272.529) i un de més 
marcat de les pàgines consultades (1.537.737).  

Divulgació de la documentació 

Destaquem sobretot l’organització de les Jornades Imatge i Recerca amb els 
corresponents tallers. Se n’han fet 11 edicions i s’han consolidat com un referent a 
l’Estat espanyol sobre el tractament de la documentació en imatge. Una altra actuació 
molt remarcable és l’organització de les Conferències a l’Arxiu Municipal, de les quals 
ja se n’han celebrat 5 edicions. Tracten temes de la història de la ciutat de Girona, 
treballats sobre la base de fons conservats a l’Arxiu. 

El dia 5 de maig de 2004 es va crear el web del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions. S’hi poden trobar els següents continguts: Informació general, Exposicions 
virtuals, Servei de premsa digitalitzada, Bicentenari de la Guerra del Francès, Projecte TAPE, 
Jornades Imatge i Recerca, Conferències a l’Arxiu Municipal, Tècnica i procediments 
fotogràfics, i Recursos. Aquest fet ha estat un nou impuls a la divulgació de la documentació. 
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Comunicació i projecció pública 

Quant a la participació interna, el Servei forma part de 6 comissions municipals, 
assumeix la coordinació en gestió documental i informatització de processos, imparteix 
formació a personal de l’Ajuntament i forma part del Pla de Millora Organitzativa i de 
Qualitat de l’Ajuntament.  

Respecte de la participació externa, el personal del Servei ha participat en 254 
activitats organitzades per tercers. Però, sobretot, es forma part de consells i grups 
nacionals, estatals i internacionals relacionats amb la professió. En són exemples la 
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació i l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya dins dels nacionals, la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración 
Local dins els estatals, i el Grup d’Arxius Fotogràfics i Audiovisuals del Consell 
Internacional d’Arxius dins els internacionals. 

Servei Municipal de Publicacions 

De les 665 publicacions editades per l’Ajuntament de Girona, 538 ho han estat durant 
aquestes dues dècades. Aquesta xifra representa el 81 % de la totalitat.  

Pel que fa a les col·laboracions –aportacions econòmiques a publicacions editades per 
tercers–, podem observar la mateixa tendència: de les 189 realitzades des de l’inici del 
Servei Municipal de Publicacions, 147 ho són a partir de 1990, és a dir, un 78 %. 

Pressupost 

El pressupost gestionat pel Servei segueix una línia evolutiva ascendent des de 1990 
fins al 2008 i comença de decréixer a partir d’aquest any, conseqüència inevitable de 
l’actual crisi. A partir de l’any 2001 l’increment és considerable i s’explica perquè el 
Servei assumeix noves funcions com ara el sistema de gestió de documents, el 
tractament de documents electrònics, el Conveni amb Televisió de Girona, SL, per a la 
descripció del seus fons o el manteniment del web. 


