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1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 100

1.2 Nivell de descripció Fons

1.3 Títol AJUNTAMENT DE SALT

1.4 Data (es) Data creació 1857 -

1.5 Volum i suport 685 m/l, paper, documents electrònics, documents audiovisuals

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1 Nom del productor Ajuntament de Salt

2.2 Història del productor L’existència del municipi de Salt a la baixa edat mitjana és 
testimoniada per documents procedents d’altres fons, entre els quals, 
actualment, a l’Arxiu municipal hi ha un privilegi de la reina Maria, data 
el 15 de gener de l’any 1449 (arxiu del baró d’Algerri i marquès de 
Camps), que concedeix a la Universitat de Salt la facultat d’elegir batlle 
i la privativa de tenir hostal i carnisseria.

Va ser arran del procés d’industrialització iniciat amb la instal·lació al 
costat de la sèquia Monar d’una fàbrica del ram del tèxtil l’any 1846 – 
Ramiò i cia. -, i posteriorment d’altres, que Salt adquirí una certa 
entitat com a població. A partir d’aquest moment tenim documentació 
municipal força regularment.

Segons l’historiador Josep Clara, és a partir de la segona meitat del 
segle XIX que es produeix un seguit de transformacions considerables 
en l’àmbit demogràfic, urbanístic, social, comercial, polític… En un 
primer moment, el fenòmen de la industrialització hi tingué un pes 
important, però a partir del 1960 el creixement demogràfic de la veïna 
ciutat de Girona va comportar una allau de gent i de construccions 
molt més important.
Un fet molt trascendent en l’evolució històrica de la vila de Salt fou la 
seva annexió al municipi de Girona, efectuada l’any 1974, malgrat 
l’oposició del poble. Això comportà, evidentment, el trasllat a Girona 
d’una bona part dels seus fons documentals.

Però Salt va reivindicar nombroses vegades la seva independència, que 
aconseguiria vuit anys més tard, el 3 de març de 1983.

2.3 Història arxivística La referència més antiga que coneixem de l’Arxiu Municipal de Salt, la 
trobem en el Llibre d’Actes del Ple de 1865. Concretament es tracta de 
l'acta del dia 27 de març, arran de la visita del secretari del Govern Civil de 
la província, en la qual es fa esment de la queixa del secretari per l'estat de 
l'arxiu, ja que es custodiava en un calaix i la seva documentació consistia 
únicament amb un llibre d'actes de l'any 1863; un lligall d'actes soltes dels 
anys 1863 a 1865; el segell que feia servir l'ajuntament; diversos volums 
del BOP i diferents documents presentats pels ciutadans a les oficines 
municipals.

A partir d'aquell moment es va habilitar una petita habitació dins de la 
Casa de la Vila que feia les funcions d'arxiu, tot i això, la documentació no 
estava ni classificada ni ordenada.
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Cal suposar que l’Arxiu va seguir l’edifici consistorial en els seus 
desplaçaments. El 1896 l’Ajuntament va adquirir la casa anomenada Can 
Palmada, situada al carrer Llarg d’aquesta població, i la va rehabilitar per 
instal·lar-hi les seves oficines i una escola pública. Durant la Guerra Civil 
(1936-1939) el Consell Municipal es va instal·lar a Can Tarrés després de 
confiscar-la. Després del període bèl·lic, va tornar a Can Palmada, fins 
l’any 1943, quan s’habilità com a Casa de la Vila un edifici destinat a sala-
cafè de la federació local de la CNT, la Floreal, que havia estat projectat 
per l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús el 1937.

L'any 1974, Salt va ser annexionat al municipi de Girona. Això comportà, 
evidentment, el trasllat a Girona d’una bona part dels seus fons 
documentals. Ramon Alberch, arxiver de la ciutat de Girona, va veure la 
necessitat de potenciar i dignificar el patrimoni documental saltenc.

Salt va aconseguir la independència vuit anys més tard, el 3 de març de 
1983 i tota la documentació que havia estat transferida a Girona va tornar 
cap a l’Ajuntament de Salt, on fou instal·lada novament en la Casa de la 
Vila, aquest cop amb mobiliari adequat i un primer intent de classificació 
dels documents.

No va ser fins a l’any 1985 que el govern municipal va prendre l’acord de 
dignificar el seu patrimoni documental i es va habilitar el primer espai 
destinat exclusivament a arxiu aprofitant la rehabilitació de l'edifici del 
col·legi de La Salle, acabat d'adquirir per l'Ajuntament. El projecte dels 
arquitectes municipals P. De Prada (1984) i Ramon Artal (1987-1989) 
destinava i equipava una zona de la segona planta de l'edifici amb armaris 
compactes i mobiliari d'arxiu. L'any 1986 es van traslladar tots els fons 
documentals i gràfics a aquest nou espai.

Es tractava essencialment d’organitzar i de classificar els fons que posseïa 
l'Ajuntament de Salt, per tal de garantir-ne la conservació, l’accés i el 
suport a l’activitat administrativa. Joan Boadas, a més, portà a terme una 
activa política d’adquisició de fons documentals, bibliogràfics i 
hemerogràfics, que enriquiren notablement el patrimoni documental 
saltenc. Entre aquests, cal destacar una col·lecció d’auques i de gravats 
del segle XIX pertanyent a la Sra. Muntal, de Figueres; les revistes i els 
diaris dels Srs. Manuel Mesquita i Josep M. Oliveras i Puig; l’esborrany de 
l’Estatut del 1932, de la Sra. M. Isabel Casal; una col·lecció de cartells de 
l’època de la transició política, del Sr. Xavier Corominas i Mainegre; l’arxiu 
del baró d’Algerri i marquès de Camps; una col·lecció de la Gaceta de 
Madrid (1855-1930) de l’Ajuntament de Girona.

Paral·lelament a aquestes adquisicions, s’inicià un procés d’actuació sobre 
la formació, el control i les transferències dels expedients administratius 
que s’anaven generant, materialitzat en la confecció d’un Registre General 
de l’Ajuntament, i de diverses circulars explicatives dels processos a seguir 
des del moment en què s’iniciaven els expedients fins que eren depositats 
definitivament a l’arxiu. Això permetia, entre altres avantatges, tenir al dia 
l’inventari general de l’arxiu i recuperar els expedients de manera 
automatitzada.

Amb l'impuls dels plans d'estímul de l'economia del govern Zapatero, 
l'Ajuntament va projectar la construcció d'un nou espai dedicat a Arxiu que 
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pogués aglutinar els fons repartits en diferents locals. El 26 de març de 
2011 s'inaugurava el nou edifici de 600 m² distribuïts en dues plantes 
situades en les antigues naus Guixeres del complex de la Factoria Cultural 
Coma Cros. Les noves instal·lacions disposen de dos dipòsits amb armaris 
compactes amb una capacitat de més de 2.300 metres lineals, un dipòsit 
de documentació audiovisual, un dipòsit per documentació de gran format 
i cartografia, una sala de tractament de la documentació, moll de 
descàrrega, despatxos i una àmplia sala de consulta a disposició dels 
investigadors i de totes aquelles persones interessades en descobrir la 
història i el patrimoni documental saltenc.

Pel que fa a la classificació, es va partir del treball realitzat per R. Alberch, 
F. Barriach i V. Panyella sobre normes de classificació per a arxius 
municipals, tot i que s’hi van introduir algunes modificacions destinades a 
satisfer les necessitats de l’Ajuntament de Salt. Aquest sistema de 
classificació va estar vigent fins l'any 2016 en que la implantació d'un 
programari gestor d'expedients va comportar l'elaboració d'un nou Quadre 
de Classificació  que recollís totes les tramitacions que feia l'ajuntament i 
que, a més, especifiqués l'accés i la disposició dels documents.

Aquest gestor d'expedients abasta tot el cicle vital dels documents, siguin 
en el format o suport que sigui, i des de la creació o captura fins a 
l'eliminació o conservació permanent a l'Arxiu, i permet que, mitjançant la 
carpeta ciutadana, qualsevol persona pugui saber en tot moment l'estat de 
les seves tramitacions.

2.4 Dades sobre l'ingrès Producció pròpia
Ajuntament de Girona durant l'annexió (1974-1983)
Donacions extraordinàries

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1 Abast i contingut El fons consta de la documentació rebuda i produïda per l'Ajuntament de 
Salt en el desenvolupament de les seves funcions i competències al llarg dels 
darrers dos segles, organització interna i de relació amb la ciutadania.
La documentació conservada permet documentar el creixement de la 
població, el desenvolupament dels seus serveis, i les relacions que s'han 
establert entre l'administració i els ciutadans.
Els documents més antics es remunten al 1857, malgrat que el cos principal 
del fons data de la segona meitat del segle XX, data durant la qual la 
localitat va créixer en nombre d'habitants

3.2 Sistema d'organtizació Consultar el Quadre de Classificació de Documents de l'Ajuntament de 
Salt.

3.3 Informació sobre avaluació, tria i elimin Periòdicament es fa avaluació i disposició de 
documents

3.4 Increments Sí

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés La consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació 
general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu i el 
Reglament d'accés de l'Arxiu Municipal de Salt.

4.2 Condicions de reproducció Les reproduccions de documentació es regiran segons la 
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normativa del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal.

4.3. Llengües i escriptures català
castellà
manuscrit
mitjans mecànics

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics En general els documents que formen la 
unitat de descripció es troben en bon estat.

4.5 Instruments de descripció El conjunt de la documentació està inventariada per sèries 
documentals.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1 Existència i localització dels originals Els originals es troben a l'Arxiu Municipal de Salt.

6. NOTES F:\SECRE\DBTEXT\INVENTARI\gestioinventari.tba

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria Frederic Mayol Data descripció 15/10/2009 09:04:27

7.2 Fonts M. Assumpció Colomer i Arcas, Joan Boadas. Inventari de fons de l'Ajuntament de Salt.

7.3 Regles o convencions Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General 
d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007


