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1. L'Arxiu en xifres
1.1 Fons

Un fons és un conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït i/o 
reunit  i  utilitzat  per  una  persona,  família  o  organisme en  l'exercici  de  les  seves 
activitats i funcions. D'aquesta manera, el fons més extens i important de l'Arxiu és 
el fons de l'Ajuntament de Salt, però també es custodien altres fons de diferents 
procedències: administracions, associacions, empreses, patrimonials i personals.

L'Arxiu  municipal  de  Salt  custodia  documentació  datada  entre  el  segle  XII  i 
l'actualitat, amb un volum total de 1.272,80 metres lineals i es conserven més de 
setze mil fotografies i centenars de documents d'altres tipologies.

Tipus de documents Volum

Textuals 1.224,8 ml

Pergamins 437 ut

Segells, manuscrits i documents solts 161 ut

Gravats 21 ut

Fotografies 16.707 ut

Microfilms 14 ut

Pel·lícules i vídeos 317 ut

Registres sonors 377 ut

Cartells 942 ut

Cartografia 256 ut

Dibuixos tècnics 5 ut

Altres tipus de documents 351 ut

1.2 Infraestructura

En aquest apartat es reflecteix el nombre de metres quadrats totals de la superfície 
dels dipòsits, així com els metres lineals de prestatgeria.

L'Arxiu té una superfície de 538,83 m² dels quals 232,10 m² corresponen als dipòsits 
de documentació. En total hi ha de quatre dipòsits diferenciats per segons els tipus 
de  documentació  que han de conservar.  Així  els  dipòsits  DP1 i  DP-PB custodien 
documentació textual; el DP-AIAS és pels documents audiovisuals i electrònics, i el 
DP-F pels documents de gran format i pergamins.

En xifres:
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Dipòsit Prestatgeries 
(ml)

Prestatgeries 
ocupades 
(ml)

Calaixeres Calaixeres 
ocupades 

DP1 882 469 0 0

DP-PB 770 89,8 50 34

DP-AIAS 42 20 0 0

DP-F 0 0 60 48

2. Gestió de documents
2.1 Ingressos documentals

La  forma  més  freqüent  d'ingressos  documentals  és  la  transferència  des  de  les 
oficines  administratives  de  l'Ajuntament,  que  es  coneixen  amb  el  nom  de 
transferències administratives. 
No  obstant  això,  també  es  produeixen  ingressos  extraordinaris  procedents  de 
donacions i dipòsits temporals.

A. Ingressos ordinaris: les transferències administratives

L'any 2013 s'han rebut un total de 280 transferències, que han suposat l'ingrés de 
2.647 unitats documentals textuals corresponents a 25 sèries documentals diferents, 
371 fotografies, 49 cartells, 7 documents sonors i 14 segells amb un total de 22,9 
metres  lineals  de  documentació  ingressada.  Això  ha representat  un augment  del 
97,68 % respecte del 2012.

En  total  han  estat  25  les  unitats  administratives  que  han  fet  transferències  de 
documentació durant el 2013. Les quatre unitats administratives amb major volum 
ingressat han estat la de Cementiris, amb 624 unitats documentals, Salut amb 416, 
Activitats amb 411 i Gestió Tributària amb 251 unitats.

A més, des de l'Arxiu Municipal de Girona s'han transferit a l'Arxiu Municipal de Salt 3 
expedients d'Activitats que pertanyien a Salt.

Les transferències administratives i la seva evolució queda reflectida en els gràfics 
següents:
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B. Extraordinaris. 

a) Interns
A més de les transferències ordinàries, en ocasions les Unitats administratives fan 
ingressos  a  l'Arxiu  de  documentació  diversa,  llibres  o  fotografies,  entre  d'altres. 
Enguany les més destacades han estat les següents:

Alcaldia:

• 3 àlbums de fotografies dels actes de lliurament dels Premis Tres de Març 

corresponents als anys 2000, 2001 i 2002.

• Reculls de premsa  dels mesos de juliol a desembre de 2012.

• 2 exemplars del llibre "Pep Admetlla: Capella d'ombres, llum i silenci".

Biblioteca:

• Un exemplar del llibre "Un cove de llegendes" d'Anna Manso i els alumnes de 4t 

de primària de les escoles de Salt.

• 25 cartells i programes diversos d'actes i festes antics (1977-2003)

Joventut:

• 2 exemplars del disc "STM IX"

• 3 exemplars del disc "STM X"

Obres:

• CD amb imatges del dinar de germanor de la gent gran de Salt 2010

Salut:
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• Cinta de vídeo en VHS "Ep! Compte amb les caigudes, podem evitar fractures". 

Editat per ABS Salt; Grup APOC i l'Ajuntament de Salt, amb la col·laboració de 

Ràdio Salt. Idioma: castellà

Secretaria:

• 2 DVD amb gravacions dels Plens de l’any 2012

b) Donacions externes
Destaquem la incorporació  a l'Arxiu  de la  documentació  patrimonial  de la família 
Pahalí-Sala,  de Salt  amb documents  datats  entre  els  segles XVIII  i  XX. Així  com 
documentació de l'alcalde Xavier Corominas i Mainegre de caire personal i de la seva 
darrera etapa com alcalde que ve a completar la donació que va fer l'any 2012. I 
també l'ingrés per donació d'un volum considerable de fotografies i  pel·lícules de 
temàtica diversa.

• Xavier  Corominas  i  Maniegre:  Documentació  de  la  seva  darrera  etapa  com 

alcalde.

• Frederic Mayol: postals de Salt (1977) i estatuts de la Coma Cros (1951) + 39 

fotografies de la Ia Fira Tèxtil i diverses de Salt (2013) 

• Frederic  Mayol:  llibre  "Peluts,  rockeros i  ye-yés a la Girona dels  60" de Fredi 

Faure i Xavier Juanhuix, editat l'any 2006 per la Fundació Casa de Cultura de 

Girona.

• Manel  Oliveras:  6  pel·lícules  en  Super  8  digitalitzades;  2  fotografies  (2637  i 

2638); fotografia dels policies locals (1983-2013) 

• Carles Bonet: programa Festa Major 1924; 3 exemplars dels primers números del 

diari Avui; fitxa de la guarderia Virgen de la Merced (la Gassol)

• Enric Rubio Vidal: cartells del casal okupa de La Maret

• Jesús Bohigas: 17 fotografies de la manifestació de l'11 de setembre de 1977 a 

Salt.

• Martí  Artalejo:  366  fotografies  del  projecte  "Salt.  Pas  a  pas"  encarregat  per 

l'Ajuntament,  incloses  les  fitxes  d'autorització  de  reproducció  de  la  imatge 

signades pels fotografiats.

• Família Pahalí-Sala: documentació patrimonial i familiar (s. XVIII-XX)

• TvSalt  (Francesc  Membrive):  Dvd "La  Farga  història  d'una  il·lusió  1973-2013" 

commemoratiu dels 40 anys de l'escola la Farga.
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• Carme Bosch Puig. Donació de 266 fotografies i documents

c) Dipòsits
L'any 2012 es va signar un conveni amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
per tal de dipositar documentació del consorci a l’Arxiu municipal, la qual cosa va 
representar el dipòsit d'un total de 338 capses de documentació (42 ml). Enguany 
s'han dipositat 44 capses més (5 ml).

d) Biblioteca auxiliar
S'han  incorporat  a  la  biblioteca  auxiliar  de  l'Arxiu  31  publicacions.  A  més  s'han 
completat les capçaleres de l'hemeroteca en curs.

e) Rescat
Durant l'inici de les obres de rehabilitació dels antics locals de la biblioteca pública en 
el carrer Manuel de Falla, van aparèixer una sèrie de documents i l'Arxiu va ser cridat 
per  avaluar-ne  la  seva  conservació  o  destrucció.  D'aquesta  manera  van  poder 
recuperar documentació diversa de gestió de l'antiga biblioteca Jaume Ministral, així 
com fulletons i cartells de difusió de diferents actes datats entre l'any 1983 i 2006.
A més, vàrem rescatar un aparell  reproductor  de vídeo en sistema BetaMax que 
pertanyia a l'àrea de Cultura i que anava destinat a la deixalleria. I uns exemplars 
dels diaris Los Sitios, Hoja del Lunes, Mundo diario i La Vanguardia dels anys 1976-
1978.

2.2 Tractament de fons i tasques

S’ha continuat  amb la tasca de descripció  de fons,  documents i  imatges.  Durant 
aquest any s'han realitzat 510 descripcions. A continuació es relacionen aquells fons 
documentals que han estat tractats o que s’han actualitzat els seus instruments de 
descripció. Així com aquelles tasques de difusió interna.

Entorn web i xarxes socials
• Actualització plantilles de formularis de sol·licituds
• Actualització web municipal
• Actualització de les xarxes socials i el blog de l'Arxiu.

Normatives, reglaments i circulars
• Circulars internes de procediments:

• 012013: Destrucció de documents 
• 022013: Comunicació existència del Registre d'Incidències de PD 
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• 032013: Actualització carpeta "Protecció de Dades" de la Intranet 
• 042013: Actualització Registre d'incidències 
• 052013: Tancament expedients amb toms 
• 062013: Toms per expedients
• 072013: Instàncies
• 082013: Peticions a l'arxiu
• 092013: Quadre de classificació a àrees
• 102013: Guia del bon ús del correu electrònic 
• 112013: Com signar i xifrar un correu electrònic 
• 122013: Què són les Dades Personals?

Tractament arxivístic: classificació, descripció i inventaris
 Actualització del Quadre de fons de l’Arxiu amb les noves incorporacions
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 100 Ajuntament 

de Salt.
 Actualització dels instruments de descripció i inventari de la col·lecció d’imatges 

del fons 100 Ajuntament de Salt.
 Actualització dels instruments de descripció i inventari de la base de dades de 

Recull de Premsa (2007-2013)
 Actualització  dels  instruments  de  descripció  i  inventari  de  la  base  de  dades 

d'Actes de Ple i de la JGL any 2006
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 307 Comissió per 

a la Independència de Salt
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 303 Associació de 

Veïns de Salt
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 309 Grup 13 Escu-

Pint
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 401 Coma Cros; 

UE Coma Cros
 Actualització  dels  instruments  de  descripció  i  inventari  del  fons  619  Xavier 

Corominas i Mainegre, a més dels fons personals 618 i 620
 Actualització dels instruments de descripció i inventari del fons 605 Pau Masó i 

Fàbrega
 Catàleg de fons 501 Marquès de Camps, sèries Plets i Capítols matrimonials
 Inventaris sumaris de les donacions corresponents a l'any 2013
 Catàleg expedients d'obres, sèrie XIII.7.
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Gestió documental
 Altes d’expedients
 Préstec d’expedients
 Transferències administratives
 Actualització del Registre d'ingressos 
 Actualització del Registre d’eliminacions
 Actualització de l’organigrama de les unitats administratives

Assessorament i consultes
 Suport  a  les  unitats  administratives  en  temes  referents  a  arxiu  i  de  gestió 

documental.
 Assistència a les unitats administratives en els tràmits de tancament d'expedients 

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

 Assessorament  en  recerques  històriques  i  d’altres  tipus  en  documentació  de 
l’arxiu en consultes externes i internes.

 Recerca història sobre la Torre de la Farga en resposta a la petició del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic 

 Col·laboració amb la Comissió de Seguretat de Dades

Digitalitzacions
 Llibres  de  Registre  del  Cementiri  municipal.  Digitalització  externa  a  Imthe  - 

Tratamiento y Gestión Documental, SL (4.114 documents)
 Documents textuals (134 ut)
 Digitalització de 839 fotografies

Altres tasques de l’arxiu
 Actualització de la base de dades de la Biblioteca auxiliar
 Tasques pròpies del Servei d'Arxiu i de Gestió documental
 Captura, descripció i tramitació de documentació d’arxiu
 Comissió Protecció de Dades i Seguretat
 Comissió Usuaris de la Factoria Cultural Coma Cros
 Controls ambientals 
 Manteniment dels dipòsits d’arxiu

2.3 Avaluació i eliminació de documents

S'han avaluat 15 sèries documentals del fons 100 Ajuntament de Salt i s'han eliminat 
62 lligalls que representen un total de 6,2 ml.
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També  s'ha  avaluat  la  base  de  dades  dels  Registres  sonors  i  s'ha  procedit  a 
l'eliminació de les dades ideològiques.

3. Servei de consulta
3.1 D’ordre intern

A. Consultes

Continua  l'augment  de  l'ús  de  l'Arxiu  per  part  de  les  Unitats  administratives  de 
l'Ajuntament, és a dir, les consultes d'ordre intern. Han estat 352 consultes, el que 
representa un increment del 85 % respecte l'any 2012 i s'han repartit de la manera 
següent: 82 presencials; 68 telefòniques i 202 per correu electrònic. D'aquestes, 339 
s'han resolt satisfactòriament i 13 no. Les 352 consultes han implicat la consulta de 
611 documents, 22 reproduccions i 243 préstecs que veurem en l'apartat següent.

Les quatre Unitats que més consultes han fet han estat: Gestió Tributària amb 159, 
Obres amb 34, Activitats amb 30 i Recursos Humans amb 23. En el gràfic següent es 
pot veure el volum de consultes totals per Unitats.
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B. Préstecs administratius

Els  préstecs  administratius  es  produeixen  quan  es  presten  a  les  oficines  de 
l'Ajuntament documents originals amb una data menor als 30 anys. Un cop més és la 
Unitat de Gestió Tributària la que més préstecs administratius ha sol·licitat amb 144 
unitats documentals deixades. De lluny la segueixen Activitats amb 27 unitats, Obres 
amb 19 i Recursos Humans amb 15.

C. Evolució dels serveis interns

Arxiu Municipal de Salt • Memòria 2013                                                  13

27
1
1

2
3

6
1

144
1

19
4

1
1

15
3

8
4

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1

Préstecs per unitat administrativa

URBANISME

VIALITAT

SECRETARIA

SALUT

RRHH

POLICIA LOCAL

OFICINA TÈCNICA

OFICINA HABITATGE

OBRES

MEDI AMBIENT

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

ADMINISTRACIÓ GENERAL

ENSENYAMENT

CULTURA

CEMENTIRI

BIBLIOTEQUES

ALCALDIA

ACTIVITATS

112

236

96

186

352

208
172

67

131

243 230

307

186

520

611

0

100

200

300

400

500

600

700

Consultes Préstecs Documents consultats

Evolució serveis interns

2009
2010
2011
2012
2013



3.2 D’ordre extern

El  servei  de  consultes  externes  durant  l'any  2013  a  disminuït  significativament 
respecte  l'any  anterior,  tot  i  que  han augmentat  les  consultes  presencials  a  les 
oficines  de l'Arxiu.  Les dades  són les  següents:  64 consultes:  31 presencials,  12 
telefòniques i 21 per correu electrònic. D'aquestes, 59 s'han resolt satisfactòriament i 
5 no. S'han consultat 466 documents i s'han efectuats 512 reproduccions.
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Evolució dels serveis externs

3.3 Resum 
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3.4 Evolució 
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4. Comunicació i difusió
4.1 Difusió

L’arxiu, com a Casa de la memòria de Salt i Centre d’informació, té l’obligació de 
donar a conèixer al públic i al usuaris, la documentació que s’hi conserva, com el 
funcionament i gestió de l’arxiu. És un servei que respon a la necessitat de recerca 
de la identitat del poble davant de fenòmens globals i a la necessitat d’informació en 
tots els àmbits.

En quant a la difusió cultural es tenen en compte dos canals, l’intern, que abasta 
l’Ajuntament de Salt i  els organismes municipals;  i  l’extern,  que abasta la difusió 
cultural mitjançant el blog i el facebook de l’arxiu així com els articles en publicacions 
externes.

En difusió interna de l'Ajuntament, s’han passat les circulars següents: 
• 01D2013: Carnaval saltenc 
• 02D2013: 30 aniversari de la independència de Salt
• 03D2013: Petició d'informacions històriques de Salt per a efemèrides 
• 04D2013: El Setè Cel
• 05D2013: Efemèrides 
• 06D2013: El FC Barcelona visita Salt
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• 07D2013: Històries de Salt 
• 08D2013: Nadal

S’han publicat 3 articles a la revista de Salt, La Farga:
• Els papers (o no) de l'Arxiu municipal 
• El fantasma de la Mulleras. Una llegenda urbana del veïnat de Salt
• Les mentides dels llibres d'història

En el blog s'han publicat 74 entrades i ha rebut un total de 5.900 visites, el que 
representa un augment de visites del 68,57 %. L'entrada més popular va ser "Mort 
en el Ter" 

4.2 Col·laboracions

L’arxiu,  a  part  de  la  difusió,  també  té  la  política  de  col·laborar  en  tots  aquells 
esdeveniments,  projectes  culturals  i  exposicions  organitzades  per  entitats  o 
particulars que tinguin com objectiu la difusió de la història i del patrimoni saltenc. 
Per aquest motiu enguany hem col·laborat amb:

• Memòria  de joc.  Casal  dels  Infants.  Obra Social  La  Caixa  (continuació  del 
projecte iniciat el 2012)

• Mapa  dels  sons.  Casal  dels  Infants.  Obra  Social  La  Caixa  (continuació  del 
projecte iniciat el 2012)

• Catàleg  BIN  de  Catalunya.  Patrimoni.  Generalitat  de  Catalunya.  (Torre  La 
Farga)

• 25è Aniversari del lliurament dels Premis Tres de Març. Promoció de la Ciutat. 
Ajuntament de Salt

• 30è  Aniversari  de  la  independència  de  Salt.  Promoció  de  la  Ciutat. 
Ajuntament de Salt

• Iª Fira Tèxtil del Veïnat de Salt. Associació de Veïns del Veïnat.

• Premis El Setè Cel

• Inventari donació Casa Marta Font. Alcaldia, Cultura. Ajuntament de Salt

• Jurat del Concurs de Nadales
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4.3 Publicacions

Obres editades amb documentació de l’Arxiu:

• Olcina, Júlia. "Anar a l'escola amb una guerra civil  pel mig" dins la revista 

17190 Universalt, núm. 4, gener 2013. Pàg. 30 a 35

• Gil  Tort,  Rosa  M.;  Serna,  Erika;  Solé,  M.  Teresa;  Saurí,  M.  Concepció; 

Domènech, Gemma; Torner, Pep. "Casinos, cafè i cultura" dins de Revista de 

Girona núm. 276 gener-febrer 2013

• Prat i Pons, Jaume; Paredes i Baulida, Quim. El fantasma de la Mulleras. Una 

llegenda urbana del Veïnat de Salt. Curbet Edicions. Girona, abril 2013.

• Prat i Pons, Jaume. 30 anys de Salt independent. Ajuntament de Salt, 2013

4.4 Diversos

• Visites escolars i de cicles formatius:

o Alumnes del PQPI Vendes, oficines i  atenció al públic  de l'Institut Salvador 

Sunyer. (31/01/2013)

o Alumnes d'un curs ocupacional d'Activitats de Gestió Administrativa nivell 2, 

mòdul Gestió d'arxiu, de l'Acadèmia Salt. (29/05/2013)

o Alumnes  de  l'IES  Vallvera  d'un  modul  de  Gestió  administrativa.  2  grups. 

(07/06/2013)

o Alumnes de 3r de primària de l'escola Les Deveses. 3 grups. (13/11/2013) 

5. Recursos
5.1 Personal i funcions

1 arxiver municipal
Planificar, dirigir, impulsar, implantar, coordinar, mantenir i controlar el servei d’arxiu 
i el Sistema de Gestió de Documents (SGD) de l’Ajuntament per tal de conservar 
organitzadament  els  fons  documentals  de  l’Arxiu.  Assegurar,  garantir  i  potenciar 
l’accés a la documentació i a la informació a tota la ciutadania mitjançant el disseny, 
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creació, manteniment i control dels instruments de descripció i tractament arxivístic. 
Protegir i difondre el patrimoni documental.

1 tècnic mig (tècnica d’administració general)
Fins el mes de juny aquest lloc de treball estava adscrit a l'Arxiu  ¹/3 de la jornada 
laboral, a partir d'aquesta data, el 100 %.

Col·laborar en totes aquelles tasques de caràcter tècnic relatives a la implantació, 
desenvolupament, supervisió i manteniment del SGD i del servei d’arxiu. Aplicar la 
classificació documental i descripció de les unitats documentals, així com col·laborar 
en la difusió de la informació i el servei d’atenció al usuari.

1 becària (5 mesos)
Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salt 
per les pràctiques d’una estudiant fent tasques arxivístiques bàsiques de tractament i 
gestió de la documentació. Tasques administratives i d’atenció al públic.

A més, el mes de juliol hi van haver dues becàries de l'Institut Vallvera fent tasques 
bàsiques administratives.

5.2 Formació

• Jornada: La fotografia en museus i arxius. Museu Marítim de Barcelona.

• Elaboració  de  propostes  d'accés  i  avaluació  documental.  Arxiu  Històric  de 
Girona.

5.3 Infraestructura i equipaments

• Adequació,  condicionament  i  tasques  de  manteniment  ambiental  i  de 
conservació en els dipòsits de l’Arxiu. 

• Manteniment dels filtres d’aire condicionat i control ambiental dels diferents 
dipòsits. 

• Desratitzacions i desinsectacions preventives.
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