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Memòria d’activitats Arxiu municipal 

Difusió de l’arxiu municipal i de la història.  

- Traient la pols (dins el programa Cubelles a les 10). Del mes de gener fins al juny i de 

setembre a desembre. Un total de 12 programes.  2 amb col·laboradors externs.  

-  Ruta guiada patrimonial, de Cubelles a Cunit a peu. Guiada per Xavier Martínez i 

Josep Casañes, regidor de Cunit. 

- Articles Quaderns de patrimoni del Garraf: elaboració de 6 articles, entre ells el 

Quadern Central conjuntament amb Joan Vidal.  

 

Instal·lacions:  

- Contracte de subministrament de mobiliari per l’arxiu municipal. Es va finalitzar la 

instal·lació el mes de desembre de 2013.  

 

Donacions:  

- Donació Emili Maria Serra. 1 conveni el mes de gener, un annex al conveni (ampliació 

de documents donats) el mes de desembre.  

- Donació de documents Xavier Oller, mes de gener 

- Donació de peces de caràcter arqueològic, mes de gener. (Aprovació final tramitada per 

Serveis Generals).  

- Donació Joan Andreu Rodríguez Serra, mes d’agost 

- Donació de Paulina Schumann (signatura conveni, taxació peces en conjunt amb 

l’Exposició Permanent) 

Altres ingressos: cartells produïts per l’Ajuntament de Cubelles, amb un total de 755 cartells.  

 

Digitalitzacions 

- Digitalització documentació antic recaptador municipal. Resultat: 12,5GB de 

documentació escanejada, amb resultat de 227 carpetes i 1.651 fitxers.  

- Digitalització de VHS donació Isidre Rosell: un total de 8 VHS 

- Digitalització de VHS donació Paulina Schumann: un total de 17 VHS 

- Digitalització de 2 llibres de la col·lecció local (història de Cubelles i Els noms de lloc 

de Cubelles).  
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Resultat de les digitalitzacions de VHS: 93 fitxers, amb un total de 2725 minuts i 212 

GB d’informació.  

 

Restauracions 

- Restauració del llibre de comptes de la vila de Cubelles, 1760-1815. La Diputació de 

Barcelona ens ha subvencionat el 60%.  

 

Petició d’imatges per treballs i publicacions 

- Àngel Llerena, imatges poliesportiu.  

- Descendents de Josep Maria Miró Guibernau, arquitecte municipal.  

- Antoni Pineda, permís publicació plànol de l’arxiu 

- Ajuntament de Cunit, petició imatges per investigadors.  

 

Peticions consultes 

- Antoni Pineda, petició informació (2 vegades l’any) 

- Descendents de Josep Maria Miró Guivernau: consulta expedients d’obres de 

l’arquitecte municipal, llibres d’actes,  expedient construcció escoles, construcció 

ajuntament, etc., anys 40 i 50) 

- Marta Alari, petició consulta documentació tèrmiques del Besós.  

 

Altres peticions que no han generat expedient: 

o R.M.: Expedient possessori 1931, de la seva família.  

o F.P.: Consulta voluntaris de Cuba.  

o Ajuntament de Cunit 

o N.O.: Pergamins arxiu 

o M.F.: consulta documents posteriors 1714 per fer un article.  

o V.S.: informació sobre els Rovirosa de Rocacrespa. 

o M.H.: Consulta cognom Urpí 

 

Quadre de classificació 

- Aprovació de nou quadre de classificació:  

o Àrea d’esports 

o Turisme 
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o Consum 

o OPIC 

o Dinamització econòmica 

- Revisió sense aprovació:  

o Serveis generals 

o Serveis tècnics 

- Quadres de classificació d’us de l’arxiu 

o Fons Emili Maria Serra 

o Col·lecció Xavier Oller 

o Fons Paulina Schumann 

o Revisió del quadre de classificació del Jutjat de Pau 

o Fons Joan Vidal 

o Col·lecció Isidre Rosell 

Bloc de l’arxiu: 27 entrades durant el 2013, 7.353 visites.  

 

Eliminació de documentació original 

- Eliminació pliques contractes no adjudicats (l’expedient prové del 2011, però 

l’eliminació es va fer el 2013).  

- Eliminació documentació recursos humans, incidències nòmines 2006.  

- Eliminació expedients d’obres menors (1970-2002) 

- Eliminació expedients permís d’ocupació de la via pública (1997-2007) 

- Eliminació expedients plusvàlues (1970-1988). Expedient en tràmit.  

- Eliminació actes del ple i comissió govern (en tràmit).  

 

Altres 

- Participació en el projecte d’administració electrònica, sota la supervisió d’Antoni 

Cerdà. 3 reunions de treball.  

- Petició material de conservació a la Diputació de Barcelona per valor de 320€ 

- Petició de suport a la Diputació dins el programa de tractament tècnic. Obtenció d’1 

tècnic d’arxiu durant tres mesos sense cost per l’Ajuntament. Aquesta persona ha 

començat la seva activitat el mes de gener de 2014 per endarreriment en el contracte de 

mobiliari de l’arxiu municipal.   

  


