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1. L'Arxiu en xifres
1.1 Fons

En l'Arxiu Municipal de Salt es conserven, a més del fons de l'Ajuntament de Salt, 
una  sèrie  de  fons  i  documents  procedents  d'altres  administracions,  empreses, 
entitats i particulars. Els fons es classifiquen segons la persona jurídica de la forma 
següent: 

Tipus de fons Volum

Ajuntament de Salt 472,20 ml

Administració local, autonòmica i perifèrica 46,50 ml

Entitats i associacions 24 ml

Comercials i d'empreses 114 ml

Patrimonials 22,50 ml

Personals 23 ml

Col·leccions 95,90 ml

Biblioteca auxiliar 43 ml

Documentació pendent de tractament arxivístic 36 ml

TOTAL 880,10 ml

1.2 Infraestructura

La superfície de l'Arxiu és de 538,83 m² dels quals 232,10 m² són per als dipòsits de 
documentació. 

Els dipòsits es diferencien pel tipus de documentació que custodien: els dipòsits DP1 
i DP-PB conserven en armaris compactes la documentació textual, el dipòsit DP-AIAS 
conserva fotografies, audiovisuals i documents en suport electrònic i el dipòsit  DP-F 
conserva els documents de gran format, especials i pergamins.

Dipòsit Metres 
lineals

Ocupació 
2014

Ml lliures Calaixeres Ocupació 
2014

Calaixeres 
lliures

DP1 882 501,50 380,50 0 ---- ----

DP-PB 770 98,40 671,60 50 36 14

DP-AIAS 42 20,20 21,80 0 ---- ----

DP-F 12 4 8 60 48 12
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2. Gestió de documents
2.1 Ingressos documentals

A. Ingressos ordinaris: les transferències administratives

Els  ingressos  ordinaris,  és  a  dir,  les  transferències  rebudes  des  de  les  unitats 
administratives  de  l'Ajuntament  de  Salt,  representen  el  gruix  dels  ingressos  de 
documentació a l'Arxiu.

Enguany s'han ingressat 1.554 expedients transferits per 28 unitats administratives. 
Si bé el nombre d'expedients ha disminuït considerablement respecte l'any passat, sí 
que han augmentat les unitats que han transferit.

Les quatre unitats administratives amb major volum d'ingressos a l'Arxiu han estat: 
Activitats, 394; Intervenció, 327; Acció Social, 181 i Gestió Cadastral, 137.

Per àrees:

B. Ingressos extraordinaris. 

a) Interns

A  més  de  les  transferències  ordinàries  d'expedients,  en  ocasions  les  Unitats 
administratives fan ingressos a l'Arxiu de documentació diversa, llibres o fotografies, 
entre d'altres:
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Alcaldia:
• Reculls de premsa de l'any 2013.
• 1 exemplar del llibre  «Fa un bon sol» publicat pel Institut Salvador Sunyer.
• 1 exemplar del llibre «Lluís Mateu. Manobre de la imaginació»
• 1 exemplars del llibre «El preu del sentiment. Primera llegenda saltenca» de 

Josep Martínez Cots i Àlex Martín Viñals
• 1 exemplar del llibre «L'altra Comicrós. L'obra social de la fàbrica Coma Cros del 

Veïnat de Salt»

Biblioteca:
• Un exemplar del llibre «Històries del cove» dels alumnes de 4t de primària de les 

escoles de Salt.
• 1 exemplar del llibre «Arquitectura per a un poema. Pep Admetlla a Salvador 

Sunyer»

Cultura:

• Llibres d'actes, de socis i de comptabilitat de la Hermandad de socorros mútuos 
de San José

• Llibres de setmanals de la Coma Cros

• Llibre “L'altra Comicrós. L'obra social de la fàbrica Coma Cros del Veïnat de Salt”

• Llibre “El llibre. Diables d'en Pere Botero, 25 anys”

Festes:

• CD amb les fotos de l'Exposició de Flors de 2008

• DVD amb les fotos de la Festa Major 2009 

Joventut:

• 1 exemplar del disc "STM 2014"

Oficina tècnica:
• CD amb  els fitxers de l'exposició "L'aigua i els primers humans al Pla de Salt"

• CD amb els  fitxers  de l'exposició  "El  motociclisme a Salt:  lleure,  competició  i 
empresa"

Ràdio Salt:

• 19 Targetes en blanc i caràtules de funda de k7 amb el logotip de Ràdio Salt.

Urbanisme:

• 14  fotografies  de  l'enderrocament  de  la  fàbrica  d'embotits  i  escorxador,  «La 
Maret» (1999)
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b) Externs

Són  les  donacions  de  documentació  a  l'Arxiu  per  part  de  particulars  i  persones 
jurídiques:

• Particular:  DVD «La Farga, Història d'una il·lusió» en motiu del  40è aniversari 
d'aquesta escola

• Consol Casacuberta: fotografies i documentació familiar diversa
• Jesús Bohigas: fotografies diverses
• Jan Ferrer Picó: treball de recerca de batxillerat. Documental sobre el Veïnat
• Xavier Corominas: diferent documentació personal i política
• Josep Palahí: llibres
• Marta Julià: llibre «La dinamització comercial en municipis petits»
• Agapit Alonso: fotografies de la Festa de la Verge del Carmen
• Fernam Pomares: fotografies de la cavalcada de Reis 2014
• Núria Micaló: documentació i fotografies de la guerra civil i diversos temes
• Carme Carbó: fotografies de comerços de Salt
• Família Coma-Cros: documentació i fotografies del despatx de Juan Coma-Cros 

Cazes.

c) Dipòsits

Jorge de Camps i  Galobart,  actual  marquès de Camps,  ha fet  una ampliació  del 
conveni  de  dipòsit  del  seu  arxiu  amb  la  incorporació  de  65  nous  documents 
pertanyents als patrimonis Olzinelles i Subirats, 2 d'ells pergamins. 

d) Biblioteca auxiliar

S'han  incorporat  a  la  biblioteca  auxiliar  de  l'Arxiu  34  publicacions.  A  més  s'han 
completat les capçaleres de l'hemeroteca en curs.

e) Rescat

En una paperera situada davant de l'entrada de la Factoria Cultural Coma-Cros es 
van trobar 11 documents de material escolar datats en la dècada de 1950. Van ser 
ingressats a l'Arxiu.

2.2 Tractament de fons i tasques

S’ha continuat amb la tasca de descripció de fons, documents i imatges. Durant l'any 
2014 s'han descrit més de 300 unitats documentals corresponents a 10 fons diferents 
amb un total de 3 metres lineals.
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Entorn web i xarxes socials

• Actualització plantilles de formularis de sol·licituds

• Actualitzacions webs

• Actualització de les xarxes socials i el blog de l'Arxiu.

Gestió documental i gestió d'arxiu

• Altes d’expedients

• Préstec d’expedients

• Transferències administratives

• Actualització del Registre d'ingressos 

• Actualització del Registre d’eliminacions

• Actualització del quadre de fons

• Informatitzar els expedients antics d'Activitats

• Plantilles de formularis: toms i tramitació d'expedients

• Llibres de Decrets

• Unificació dels catàlegs de fons personals en una sola base de dades

• Actualització de la base de dades de la Biblioteca auxiliar

• Actualització de la base de dades dels Treballs de recerca

• Actualització de la base de dades d'Audiovisuals
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Tipus de tractament arxivístic Fons Documentació tractada

Classificació, inventari i descripció de la donació del marquès de Camps Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Donació Inventari sumari

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Plets Catàleg

Ordenació Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Capítols matrimonials Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Correspondència Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Partides matrimoni Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Capítols matrimonials Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Correspondència familiar Catàleg

Descripció i digitalització Baró d'Algerri i Marquès de Camps 501 Catàleg

Digitalització i descripció fotografies simulacre policia Municipal 100 Fotografies Catàleg

Descripció i digitalització Fills Margarita Frigolé 603 Fotografies Catàleg

Descripció i inventari Xavier Corominas 619 Donació Inventari sumari

Descripció fotografies incendi a Salt any 1984 Municipal 100 Fotografies Catàleg

Fotografia del descarrilament del tren d'Olot Jesús Bohigas Bosch 905.3 Fotografies Catàleg

Descripció fons Can Pous 502 Fons Inventari  

Descripció unitats simples Coma Cros 401 Fotografies Catàleg

Descripció i digitalització Municipal 100 Fotografies Catàleg

Descripció i digitalització Agapit Alonso 905.5 Fotografies Catàleg

Neteja, ordenació, classificació i descripció 403 Llibres actes, socis, etc. Catàleg

Descripció i digitalització Núria Micaló 621 Fotografies Catàleg

Descripció i digitalització Fills Margarita Frigolé 603 Fotografies i documents Catàleg

Descripció i digitalització fotos Carme Carbó Municipal 100 Fotografies Catàleg

Núm. 
Fons

Instrument 
descripció

Documentació diversa 
familiar

Correspondència Felipe 
de Camps

Hermandad de socorros mútuos de 
San José



• Actualització diària de la base de dades de Recull de premsa

• Creació d'una guia de serveis educatius d'arxiu per a les visites escolars

• Tasques pròpies del Servei d'Arxiu i de Gestió documental

• Captura, descripció i tramitació de documentació d’arxiu

• Instal·lació de plànols lletres A a F

• Comissió Protecció de Dades i Seguretat

• Comissió Usuaris de la Factoria Cultural Coma Cros

• Controls ambientals 

• Manteniment dels dipòsits d’arxiu

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.

Normatives, reglaments i circulars internes
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Circulars internes de procediments

Núm. Títol
2014P01 Toms per a expedients
2014P02 Transferències a l'Arxiu
2014P03 Manual visual de tractament d'expedients
2014P04 Càpsules informatives Protecció de Dades
2014P05 Normatives visuals expedients
2014P06 Model d'expedient
2014P07 Recomanacions tancament expedients (1)
2014P08 Recomanacions tancament expedients (2)
2014P09 Recomanacions tancament expedients (3)
2014P10 Recomanacions tancament expedients (4)
2014P11 Recomanacions tancament expedients (5)
2014P12 Recomanacions tancament expedients (6)
2014P13 Recomanacions per qui no tanca expedients
2014P14 Recomanacions préstec expedients
2014P15 Identificació documents



Digitalitzacions

2.3 Avaluació i eliminació de documents

S'han avaluat les sèries documentals del fons 100 Ajuntament de Salt i s'ha procedit 

a  l'elaboració  d'una proposta  d'eliminació  de documentació  que,  a  tancament de 

l'exercici, estava en curs. 

3. Servei de consulta i préstec
3.1 Consultes

A. Consultes
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Digitalitzacions / Fitxers Textuals Imatges Audiovisuals Sonors
Fons marquès de Camps. Ref. 501MC4000012 8
Consol Casacuberta Frigolé 17
Ajuntament de Salt 143 114
Jesús Bohigas 1
Agapit Alonso 26
Núria Micaló 96
Carme Carbó 5
Ràdio Salt 1
Cartells i altres 3
TOTAL 151 259 0 1 3

Documents 
especials

2014 INTERNES EXTERNES TOTALS

Consultes  311 102 413

Préstecs 227 0 227

Reproduccions 33 189 222

Documents consultats 346 470 816

Presencials 43 44 87

Telefòniques 64 20 84

@/instància 204 38 242

Satisfactòries 308 85 393

No satisfactòries 3 13 16
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B. Evolució de les consultes
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3.2 Préstecs

Només  són  de  caràcter  intern.  El  préstec  extern  no  es  realitza  a  excepció 
d'exposicions de difusió cultural.

4. Comunicació i difusió
4.1 Difusió

Una de les tasques de l’arxiu és la de difondre la documentació que hi conserva. 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 Internet i 
les xarxes socials en les que hi és present l'Arxiu (Twitter, Facebook, Wordpress i 
Google+), així com amb la publicació d'articles en publicacions externes.

En difusió s’han enviat les circulars següents: 
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S’han publicat 2 articles:

• 2 clicks, 3 imatges en l'Associació d'Arxivers de Catalunya

• «La 1ª Guerra Mundial», número especial del mes de juliol de la Revista de 
Salt, La Farga.

En el blog de l'Arxiu s'han publicat 59 entrades que s'han traduït en 9.231 visites 
efectuades per 3.896 visitants. El que significa un augment de més de 1.400 visitants 
i de més de 3.300 visites. L'entrada amb més visites rebudes ha estat, a excepció de 
la pàgina d'inici, la titulada, «La Maret», amb un total de 625.

4.2 Col·laboracions

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

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

• Inventari donació Casa Marta Font. Àrees d'Alcaldia, Serveis Jurídics i Cultura. 
Ajuntament de Salt (continuació del projecte iniciat el 2013).

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

• Concurs de Nadales. Àrea d'Ensenyament. Ajuntament de Salt.

• Memòria històrica d'antics oficis. Biblioteca Pública Iu Bohigas i Generalitat de 
Catalunya.
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Circulars de difusió

Núm. Títol Data
2014D01 Donació d'imatges 12/02/2014
2014D02 El descarrilement del tren d'Olot 14/02/2014
2014D03 Els oficis dels saltencs de 1934 27/02/2014
2014D04 La donació del marquès de Camps a l'Arxiu 13/03/2014
2014D05 Més sobre l'accident del tren d'Olot 18/03/2014
2014D06 Què trobareu a l'Arxiu? 09/04/2014
2014D07 30 anys d'un dels incendis més greus de Salt 06/05/2014
2014D08 23/05/2014
2014D09 La loteria deixa 30 milions a Salt 02/06/2014
2014D10 Com gestionar els documents personals 26/06/2014
2014D11 El marquès de Camps pateix un atemptat 01/07/2014
2014D12 Art a Salt 31/07/2014
2014D13 Memòria de gent de Salt 17/09/2014
2014D14 Primer discurs en català a l'ONU 25/09/2014
2014D15 Nomenament Filla adoptiva sor Clara 18/12/2014
2014D16 Puntí, Fill predilecte de Salt 19/12/2014

Constitució 1r. Ajuntament democràtic



• Llibre de fitxes històriques i anecdòtiques per a comerciants. Federació de 
Comerciants de Salt.

• Guia de recursos educatius de Salt 2014. Oficina de Promoció de la Ciutat. 
Ajuntament de Salt.

• Guia turística de Salt. Projecte «Salt és molt més...». Oficina de Promoció de 
la Ciutat. Ajuntament de Salt.

• Text placa commemorativa Embarcador Ramon Torramadé. Àrea de Serveis 
Públics. Ajuntament de Salt.

• Nomenament del Fill Predilecte i la Filla Adoptiva. Àrea d'Alcaldia. Ajuntament 
de Salt.

4.3 Publicacions

A. L'Arxiu en premsa:

• «Nova  donació  del  marquès  de  Camps  a  Salt».  El  Punt-Avui+,  edició 
2014/03/12

• «El  marquès  de  Camps  cedeix  65  documents  a  l'Arxiu  de  Salt».  Diari  de 
Girona, edició 2014/03/12

• «Memòria fotogràfica». El Punt-Avui+, edició 2014/02/17

B. Exposicions, obres i articles editats amb documentació de l’Arxiu:
• Vivern, Dani.  "Per  sèquia seculorum» dins de  Revista de Girona núm. 286 

setembre-octubre 2014, pàg. 9
• «El Veïnat». Documental dirigit per Jan Ferrer.
• «El bayón del Núria». El Punt-Avui+, edició 2014/03/16
• Exposició «25+1». Diables d'en Pere Botero. Biblioteca Pública Iu Bohigas.
• Exposició «10è Aniversari del Mercat de Salt»

4.4 Adhesions

El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Salt  del  16  de  juny  de  2014,  amb  motiu  del  Dia 
Internacional dels Arxius, va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament a la 
Declaració Universal dels Arxius (DUA).

4.5 Diversos

Visites escolars i de cicles formatius:

• Alumnes de 3r  de  primària  de  l'escola  Les  Deveses.  2 grups,  40 alumnes 
(2014/10/27) 

• Alumnes de l'IES Vallvera  del  modul de Gestió administrativa.  2 grups, 30 
alumnes (2014/12/11)
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5. Personal
5.1 Personal i funcions

Un 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, 
creació, manteniment i control dels instruments de descripció i tractament arxivístic. 
Protegir i difondre el patrimoni documental.

Una tècnica mig (tècnica d’administració general):
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.

5.2 Formació

• Jornada de Prevenció de Riscos laborals. Sociedad de Prevención de Asepeyo. 
1 hora, online.

• Curs «Com realitzar  un projecte  de digitalització».  Associació  d'Arxivers  de 
Catalunya. 10 hores.

• Curs de suport Vital Bàsic. Dipsalut. 3 hores.

• 8è Laboratori d'Arxius Municipals: els fons privats en arxius públics. Associació 
d'Arxivers de Catalunya. 8 hores.

• Curs «El  dret  d'accés  a  la  informació  i  la  LOPD». Associació  d'Arxivers  de 
Catalunya. 5 hores.
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