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1. Presentació

El 2008 ha estat, sens dubte, excepcional per a l'Arxiu de Salt, doncs va estar inactiu fins 

el mes de maig en que es va fer efectiva la incorporació del nou tècnic d'arxiu, després 

d'una llarga temporada sense ningú al seu capdavant. 

A partir d'aquell moment vam començar les actuacions per endegar un altre cop aquest 

servei  amb  el  repte  prioritari  d'alliberar  les  unitats  administratives  municipals  de  la 

documentació  acumulada  en  les  seves  oficines  pràcticament  des  de  l'inici  del  nou 

ajuntament democràtic.

Aquest repte és complicat perquè s'ha de trencar amb una rutina de treball establerta per 

la força del costum en les unitats administratives, per les quals, tancar els expedients i 

transferir-los a l'arxiu, és una feina feixuga que no estan gaire disposades a fer, sobretot 

quan l'acumulació de documentació antiga és tan gran. 

El que vam procurar des d'un principi va ser facilitar i reduir aquests tràmits al màxim 

legalment establert fent-los entendre que, transferir  la documentació a l'arxiu, amb un 

mínim esforç  per  la  seva  part,  era  alliberar-los  d'espai  físic  i  de  la  responsabilitat  de 

salvaguarda d'aquesta documentació que, en molts casos, pot ser avaluada i eliminada 

segons  els  criteris  de  conservació  estipulats  a  les  Taules  d'Avaluació  de  la  Comissió 

Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental. Al mateix temps, i per acabar de trencar 

qualsevol reticència, els havíem d'assegurar un ràpid i efectiu accés a la documentació 

transferida a l'arxiu.

Per aconseguir-ho, però, el primer que havíem de fer, era el Reglament del Servei d'Arxiu 

Municipal i adaptar-lo a la realitat de la nova llei d'arxius i documents, la 10/2001, de 13 

de  juliol.  Aquest  reglament,  després  de  seguir  tots  els  tràmits  reglamentaris,  va  ser 

aprovat, per unanimitat dels 21 membres del Ple de la Corporació en la sessió celebrada el 

dia 15 de setembre. 



Abans,  però,  d'iniciar  les  transferències,  teníem  una  tasca  important  a  fer  amb  la 

comprovació  de  l'inventari  per  actualitzar  totes  les  situacions  topogràfiques  canviades 

després de moviments no autoritzats de lligalls de l'arxiu. I, al mateix temps, estalviar lloc 

amb una distribució més coherent i ordenada de l'espai. Amb aquesta nova distribució 

vam aconseguir espai per establir i ordenar la biblioteca auxiliar, així com la hemeroteca 

local, i encabir-hi les gairebé 1.000 unitats documentals compostes transferides en menys 

de mig any.

Finalment hem volgut assumir el desafiament de donar a conèixer a la població saltenca la 

reactivació de l'arxiu fent tasques de difusió mitjançant la publicació de díptics i articles en 

premsa. Pretenem, d'aquesta manera, aconseguir una major visibilitat de cara a possibles 

futures donacions i cessions de patrimoni documental de particulars a l'arxiu.



2. Ingressos documentals 

2.1. Les Transferències administratives.

S'ha tingut  especial  cura  de fomentar  que les unitats  administratives preparin  la  seva 

documentació  de  cara  a  procedir  a  fer  transferències  administratives,  cosa  que  s'ha 

aconseguit en part, degut a que algunes àrees han disposat de becaris que s'han dedicat a 

ordenar la documentació més antiga i tancar expedients.

L'àrea més problemàtica en aquest sentit era la de Cultura, Joventut, Esports, Festes i 

Lleure, que tenia expedients per tancar i transferir des de l'any 1983. Però també ha estat 

una de les més actives al transferir 205 unitats documentals. 

Les  transferències  administratives  es  van  començar  a  realitzar  el  mes  d'agost  i  al 

desembre  s'havien  fet  un  total  de  113  en  les  quals  s'han  transferit  999  unitats 

documentals  corresponents  a  63  sèries  documentals  diferents  de  16  unitats 

administratives compreses entre els anys 1983 i 2007 com a dates extremes. Si tenim en 

compte  que  durant  el  2007  només  es  van  fer  20  transferències  amb  395  unitats 

transferides, l'augment en menys de mig any, ha estat espectacular.

UNITAT UDOCS
Personal 287 28,73%
Arxiu 48 4,80%
Administració General 60 6,01%
Intervenció 49 4,90%
Tresoreria 92 9,21%
Urbanisme 1 0,10%
Obres 37 3,70%
Serveis públics 2 0,20%

47 4,70%
Mercats 71 7,11%
Cultura 141 14,11%
Ensenyament 98 9,81%
Festes 52 5,21%
Joventut 12 1,20%
Cementiri 1 0,10%
Medi Ambient 1 0,10%

Vialitat
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Per unitat administrativa

Personal Arxiu Administració General Intervenció
Tresoreria Urbanisme Obres Serveis públics
Vialitat Mercats Cultura Ensenyament
Festes Joventut Cementiri Medi Ambient

ÀREA UDOCS
ALCALDIA 0 0%
SERVEIS GENERALS 395 39,54%
ECONÒMICA 212 21,22%
SERVEIS DE LA CIUTAT 49 4,90%
SERVEIS TERRITORIALS 40 4,00%
SERVEIS PERSONALS 98 9,81%
CULTURA, JOVENTUT, ESPORTS, FESTES I LLEURE 205 20,52%
SEGURETAT CIUTADANA I VIALITAT 0 0%



2.2. Avaluació i tria.

Aquest any 2008 no s'ha efectuat cap sol·licitud d'avaluació i tria documental a la Comissió 

Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

Sí  que  s'ha  fet,  en  canvi,  l'eliminació  de  16,2  ml.  de  fotocòpies  del  registre  general 

d'entrada.  A partir  d'enguany el  Registre ja no fa més fotocòpies de la documentació 

entrada a l'ajuntament essent substituïdes per documents electrònics en format PDF.

2.3. Ingressos extraordinaris.

Dins de la política de conservació del patrimoni i la memòria històrica de Salt mitjançant la 
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incentivació de cessions i donacions documentals a l'Arxiu relacionades amb la vila, vam 

acceptar les següents donacions: 

A. El senyor Ignasi Sala i Gallego va donar a l'Arxiu un llibre enquadernat en símil pell 

titulat  “La  Festa  dels  Gegants”  que  fa  referència  a  la  donació  de  les  empreses 

Manufactures Antonio Gassol, SA i La Gerundense l’any 1952 de dos gegants a la vila de 

Salt. El llibre inclou el certificat original de l’acta del Ple extraordinari de l’Ajuntament de 

Salt del dia 4 d’octubre de 1952 presidit per l’Alcalde Sr. Joaquin Muñoz Ravetllat. També 

inclou el programa d’actes de la Festa dels Gegants celebrada el dia 19 d’octubre de 1952 i 

quaranta set fotografies en suport positiu de la festa i actes de recepció dels gegants.

B. La senyora Maria Rosa Puig i Dalmau va donar a l'Arxiu dos exemplars del seu nou llibre 

Genealogia de la família Puig de Salt editat per Curbet CG.

C. L'empresa Girvisual Produccions i Realitzacions, SL.:

 47 màsters i 129 DVD amb reportatges d'actes i festes de Salt compresos entres els 

anys 2001 i 2007. 

 4 màsters i 11 DVD amb reportatges relacionats amb Salt 70, Un Salt de qualitat.

 2 exemplars dels números 1, 2 i 3 de Salt, revista audiovisual de www.tvsalt.com i 

editada per ells mateixos.



D. L'àrea de Cultura de l'Ajuntament:

 1 DVD recopilatori dels actes de la 8a Exposició de Flors celebrada entre els dies 18 

a 20 d'abril, produit per Girvisual Produccions i Realitzacions, SL.

 3 opuscles de l'exposició Lluís Mateu. En bona companyia.

 1 llibre de l'exposició de Delphine Labedan Hi havia una vegada...

E. L'àrea de Joventut:

 1 exemplar del cd Salt The Músics volum IV, edició 2007

 2 exemplars del cd Salt The Músics (5), edició 2008

 3 carpetes Activa't, activa les neurones

F. L'àrea de Sanitat: 1 exemplar del llibre En Guai i la caca bandarra



G. Ràdio Salt: reculls de premsa dels anys 1990, 1992 i 1995

H. El senyor Jofre Ferrer: 107 fotografies de diverses vistes aèries de Salt.

I. L'Oficina Tècnica va fer donació de 5 fotografies aèries de Salt.

2.4. Biblioteca.

S'han incorporat a la biblioteca auxiliar de l'Arxiu 144 publicacions d'àmbit temàtic local, de 

col·lecció local i de manuals específics sobre arxivística.

S'han completat les capçaleres de l'hemeroteca en curs.



3. Accés a la documentació

No tenim totes  les  dades  relatives  als  dos  anys  anteriors  per  poder  fer  una evolució 

comparativa de la variació de les consultes d'ordre intern i extern, així que només podem 

reflectir les dades des del mes de juny de 2008.

3.1. Consultes i préstec d'ordre intern.

93 consultes d'ordre intern corresponents a 129 documents, més 68 préstecs, en total 290 

serveis.

3.2. Consultes d'ordre extern.

S'han atès un total de 34 consultes presencials, 29 correus electrònics, més un nombre 

indeterminat de consultes telefòniques, i 12 consultes sol·licitades per instància. El resultat 

ha estat un total de 104 documents consultats i 49 reproduccions. En total han estat 199 

serveis.
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4. Gestió documental.

Durant l'any hem fet una sèrie de tasques encaminades a una millor gestió documental, 

tant del mateix Arxiu com de les diferents unitats administratives de l'Ajuntament:

 Actualització  del  programa Inmagic® DB/TextWorks® amb la  nova versió  9.0 que 

permet  gestionar  d'una  forma  més  eficaç  les  bases  de  dades  de  l'Arxiu.  Aquest 

programari té cinc llicències i està compartit amb Secretaria.

 Creació de noves bases de dades que reflecteixin millor la realitat de l'Arxiu (taules 

d'avaluació; de fons; biblioteca auxiliar; bibliografia; col·leccions factícies i hemeroteca). 

 Comprovació  exhaustiva  de  l'inventari  per  actualitzar-lo  a  la  nova  disposició  dels 

dipòsits  i  esmenar  els  errors  acumulats  durant  el  temps  que  l'Arxiu  ha  estat  sense 

direcció.

 Unificació de tràmits i d'instàncies de l'Arxiu per implantació del servei virtual ISAC. 

 Assistència a les unitats administratives en els tràmits de tancament d'expedient i la 

seva posterior transferència a l'Arxiu, així com l'obertura diària dels expedients.

 Neteja de la intranet amb l'eliminació de fitxers no relacionats amb el món laboral 

municipal.

 Establir els protocols de les consultes internes i l'horari d'atenció de l'Arxiu.

 Reunions  amb  diferents  unitats  administratives  per  establir  calendaris  de 

transferències i l'estudi dels d'eliminacions.

 Tria i ordenació de documentació de l'antic despatx del cap de Serveis Personals.



5. Difusió del patrimoni documental.

Des de l'Arxiu volem fer una tasca de difusió de la documentació històrica que hi tenim 

dipositada per donar a conèixer, d'aquesta manera, la història de la vila a la major part de 

la població que n'és desconeixedora del ric patrimoni històric i documental que té Salt. 

Per  aquest  motiu  hem  donat  les  màximes  facilitats  a  aquelles  persones,  entitats  i 

empreses que ens han demanat documentació per  tal  de portar a terme exposicions, 

treballs de recerca o publicacions. 

I per la nostra part també hem volgut fer aquesta tasca de difusió amb l'edició d'un tríptic 

i la publicació en la revista La Farga d'un article dividit en dues parts.

5.1. Publicacions amb documentació de l'Arxiu.

 Melús,  Eva.  “L'oci  en  temps  de  guerra.”  La  guerra  civil  a  Catalunya.  Volum 3. 

Ediciones Primera Plana, SL. Barcelona, 2008

 Melús, Eva. “La Catalunya vestida de caqui.” La guerra civil a Catalunya. Volum 5. 

Ediciones Primera Plana, SL. Barcelona, 2008

 “10.000 punts, 10.000 personatges”. Hermes Comunicacions, SA. Girona, 2008

5.2. Exposicions.

 “La Revolució Llibertària”. Biblioteca Pública de Salt, 2008

Producció: Confederació General del Treball (CGT)

 “La Festa dels Gegants”. Biblioteca Pública de Salt, 2008. Exposició del llibre original 

cedit pel senyor Ignasi Sala.

Producció: Biblioteca Pública de Salt / Arxiu Municipal de Salt



5.3. Publicacions de l'Arxiu.

 Edició  d'un tríptic  explicatiu  del  llibre “La Festa dels  Gegants” donat  pel  senyor 

Ignasi Sala.

 “La Revolució d'octubre de 1868 a Salt. 1a part”. Revista La Farga, octubre 2008 

(pàgs. 7 a 8).

 “La Revolució d'octubre de 1868 a Salt. 2a part”. Revista La Farga, novembre 2008 

(pàgs. 7 a 8).



6. Recursos.

6.1. Personal adscrit a l'Arxiu.

 Tècnic superior, Arxiver municipal.

 Tècnic mig d'administració general adscrita a temps parcial a l'Arxiu.

6.2. Formació.

 Jornada “Ajuntament, arxiu i gestió de documents: de l'Administració presencial a 

l'Administració electrònica” de la Diputació de Girona.

 Curs bàsic de disseny, creació i publicació de bases de dades (sessió bàsica i sessió 

avançada) del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 Curs de Sistemes de conservació i preservació digital: XML, PDF-A i altres formats 

de  conservació  de  documentació  d'arxiu  de  l'Escola  d'Administració  Pública  de 

Catalunya.

 Curs de formació sobre programari Firmadoc.

 Graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents de l'ESAGED (en curs).

6.3. Infraestructura i equipaments.

Adequació, condicionament i tasques de manteniment ambiental dels tres dipòsits d'arxiu:

1. Casa de la Vila, segon pis (CV2P):

 canvi i ampliació de la retolació 

 canvi de distribució de les col·leccions factícies

 substitució de l'ordinador per un HP Compaq dc 7800p Ultra-slim

 instal·lació escànner Epson Perfection 4180 photo



 instal·lació en xarxa d'impressora – escànner – fotocopiadora Panasonic DP-

C305 PCL6

 instal·lació PDF Creator

 instal·lació programari obert OpenOffice versió 3.0

 adquisició de material d'oficina divers

 adquisició de material de conservació de documents electrònics

 adquisició d'un aparell DYMO LabelPoint 150

2. Casa de la Vila, planta baixa (CVPB):

 redistribució de continguts per optimitzar espai

 buidatge de biblioteca auxiliar i trasllat de dipòsit



3. Cooperativa Delta (CD):

 instal·lació de retolació

 col·locació de la biblioteca auxiliar

 redistribució de les col·leccions factícies

 redistribució i retolació de l'Arxiu d'Imatges

 instal·lació taules de consulta

 neteja del pati exterior

6.3. Capacitats i ocupacions dipòsits.

DIPÒSIT CAPACITAT OCUPAT LLIURE
CV2P 307,8 270 37,8
CVPB 186 153,3 32,7
CD 341 264,65 76,35
CD - AIAS 24 9,1 14,9
TOTALS 858,8 697,05 161,75

A més hi ha més de 600 ml. de documentació del fons de la Coma Cros en dipòsit a l'Arxiu 

Històric de Girona.



7. Altres.

7.1. Visites.

 Visita a l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

 Visita a l'Arxiu Històric de Girona on l'Arxiu Municipal de Salt té en dipòsit el fons de 

la Coma Cros.

7.2. Tasques diverses.

 Reunions de la Taula de Comissió de Seguretat de Dades Personals.

 Reunions per la implantació del Servei virtual ISAC.

 Reunions caps d'àrea per racionalitzar els procediments d'autoritzacions d'ús dels 

espais municipals.

 Mailing tríptic del llibre “La festa dels gegants”.

 Recerca del Programa de Festa Major 1983 i transcripció del pregó.

 Actualització del recull de premsa.

 Recerca de nom pel nou Centre de Dia de la plaça de la Vila.

 Recerca de fotografies del premi 3 de març de 1994, germana Antònia Sancliment.

 Recerca de la història de l'escut de la població.

 Trobada una carta manuscrita de 1736 dins del llibre “Martini Bonacinae” de 1684.

 Assistència en la recerca d'informació a una estudiant del col·legi Pompeu Fabra.



8. Propostes de futur.

L'Arxiu afronta la nova direcció encetada aquest any 2008 amb il·lusió i ganes, amb el 

repte de fer, de l'Arxiu Municipal de Salt, un altre cop un dels referents arxivístics a tot 

Catalunya, la qual cosa no és una tasca fàcil  degut al temps que ha estat sense una 

direcció assignada i la feina que s'ha anat acumulant al llarg dels mesos. La posada al dia 

s'ha de fer seguint un procés continuat i intens començant pels aspectes més endarrerits 

com són les transferències de documents des de les unitats administratives.

Tenim també un altre repte urgent i inalienable: l'Administració Electrònica. Per afrontar-lo 

amb  garanties,  l'Arxiu  ha  de  participar  en  l’organització  dels  sistemes  de  gestió  de 

documents electrònics i s’ha d’implicar en el seu cicle de vida des del mateix moment que 

neixen i garantir, d'aquesta manera, la correcte resolució dels procediments administratius 

i, sobretot, assegurar la permanent conservació d'aquesta documentació municipal de cara 

a complir  amb els preceptes de la llei  11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 

ciutadans als Serveis Públics.

Per assolir aquests objectius de treball, però, cal cobrir totes les mancances de l'Arxiu, així 

com la modernització de les instal·lacions i dels equipaments per assegurar la màxima 

protecció dels documents i al mateix temps satisfer les necessitats de tots els usuaris i 

àrees  municipals  de  disposar  d'un  ràpid  accés  a  tota  la  informació  de  forma  eficaç  i 

transparent. 

Així mateix volem donar a conèixer l'Arxiu a tota la població de Salt, la que ha nascut aquí 

i  la  que ve de fora, i  de qualsevol  edat.  Volem que coneguin la història de Salt,  que 

sàpiguen que en té una de molt interessant i que no té res a envejar a altres ciutats més 

grans. 

També volem impulsar les donacions i cessions a l'Arxiu de documents que puguin ser 

interessants  per  a  completar  el  patrimoni  històric  i  cultural.  I  per  aconseguir-ho 



participarem i incentivarem exposicions i publicacions que permetin la difusió del nostre 

patrimoni, així com farem ús de totes les eines que ens ofereixen les noves tecnologies 

com, per exemple, una nova pàgina web més activa, amb més continguts i amb accés a 

documentació històrica, tant escrita com d'imatges i d'hemeroteca. Un altre camí és la 

instal·lació d'un terminal, mitjançant un de nou o un ja disponible, a la Biblioteca Pública 

on la gent pugui fer consultes de l'extens fons d'imatges digitalitzades. 

Tot això continuant la tasca de la feina diària d'arxiu de:

 Control i manteniment del registre d'expedients

 Transferències de documentació

 Control i manteniment de l'inventari

 Propostes d'avaluació, tria, mostreig, conservació i eliminació de documentació 

 Atenció a les consultes internes i externes

 Control i manteniment del registre de consultes i préstecs

 Digitalització de documentació

 Control i manteniment de l'Arxiu d'Imatges

 Control i manteniment de la Biblioteca Auxiliar d'Arxiu

 Manteniment de la base de recull de premsa

 Registrar, classificar, avaluar, descriure, digitalitzar i instal·lar la nova documentació

 Manteniment del Quadre de Classificació

 Manteniment i creació de noves bases de dades 

 Actualització de les descripcions de fons patrimonials i administratiu

 Creació de guies i de catàlegs dels diferents fons

 Manteniment dels espais físics de dipòsit

 Totes les tasques referents a la gestió documental 

 Assistència a les unitats administratives en els procediments documentals

 Actualització, manteniment, adquisició, descripció i  instal·lació de les col·leccions 

factícies.

 Participació a la Taula de Comissió de Seguretat de Dades Personals

 Altres no previstes
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