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1. L’Arxiu en xifres

Aquest 2020 el podem anomenar l’any de la pandèmia. Un any ben estrany en que ens hem
hagut d’adaptar a les noves restriccions sanitàries i que als arxius s’han traduït en adaptar-nos
al teletreball  i  fomentar les consultes telemàtiques en front de les presencials, la qual cosa
també ha comportat un volum més elevat de feina en recerca en els fons per poder donar
resposta a aquestes consultes. A més també s’ha traduït en menys volum de transferències
ordinàries  i  de  donacions  de  documentació  per  part  d’entitats,  empreses  o  particulars.  I,
malauradament, la resolució dels convenis dels estudiants en pràctiques, el que ha comportat
que no es complissin els objectius marcats per l’any 2020.

1.1 Fons

El  volum de la  documentació de l’Arxiu  municipal  està  especificada per  tipus de fons i  en
metres lineals i en electrònic.

Tipus de fons Volum

Ajuntament de Salt 515,20 ml. 278,21 Gb

Administració local, autonòmica i perifèrica 69,70 ml. 0 Gb

Entitats i associacions 29,00 ml. 1,69 Gb

Comercials i d'empreses 124,70 ml. 0,69 Gb

Patrimonials 20,40 ml. 1,02 Gb

Personals 32,00 ml. 1,77 Gb

Col·leccions 119,35 ml. 152,44 Gb

Biblioteca auxiliar 45,00 ml. 0 Gb

Documentació pendent de tractament arxivístic 2,40 ml. 75,82 Gb

Documentació pendent d’eliminació 55,10 ml. 0 Gb

Documentació en dipòsit 257,00 ml. 0,70 Gb

TOTAL 1.210,65 ml. 503,95 Gb

1.2 Infraestructura

Superfície de l'Arxiu: 538,83 m² 
Superfície dipòsits documentació: 232,10 m²  

Dipòsit Metres 
lineals

Ocupació Ml lliures Calaixeres Ocupació Calaixeres 
lliures
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DP1 882 636,10 245,70 ---- ---- ----

DP-PB 820 507,7 312,1 50 43 7

DP-AIAS 42 24,00 18 ---- ---- ----

DP-F 72 61 11 60 49 11

1.3 Estadístiques
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1.4 Adquisicions

Enguany no s’ha adquirit material d’arxiu

2. Gestió de documents

2.1 Ingressos documentals ordinaris

Transferències d'expedients administratius provinents de les diferents àrees de l'Ajuntament de
Salt: 

2.2 Ingressos extraordinaris

2.2.1 Ingressos extraordinaris interns de l'Ajuntament de Salt

Són aquells ingressos de documentació no ordinària que fan els diferents departaments de
l’Ajuntament de Salt,  és a dir,  no són expedients de tramitacions administratives sinó altres
tipus de documents de difusió i comunicació o de suport a les tasques dels departaments.
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Enguany els ingressos extraordinaris en total han estat 18 documents en suport paper i 851 en
suport digital:

Tipus document Concepte Unitats

Paper Ml. Digital Gb

Audiovisuals Diferents actes i esdeveniments 17 0,47

Fotografies Festes, actes, esdeveniments i successos 620 0,92

Doc. Sonors Ràdio Salt 4 0,19

Cartells Diferents actes i esdeveniments 15 0,1 6 0,02

Programes i  
fulletons

Diferents actes i esdeveniments 1 0,00

Doc. Diversos Documents diversos 3 0,01 203 0,04

2.2.2 Ingressos extraordinaris externs

Són  aquells  ingressos  extraordinaris  que  fan  les  entitats,  persones  o  empreses  de
documentació relacionada amb Salt.

Enguany  s’han  ingressat  un  elevat  nombre  de  documents  gràfics procedents  de  dues
campanyes, una amb alumnes del Institut Vallvera i l’altre oberta a tota la població que reflectís
com estava vivint els efectes de la pandèmia de la COVID-19
 
En total s’han ingressat 639 documents digitals (3,96 Gb) i 574 documents en diferents suports,
bàsicament paper.

Des d’aquí volem agrair a totes les persones i entitats que han fet donacions a l’Arxiu municipal
per tal de conservar la memòria històrica de Salt i posar els seus documents a disposició de
tota la ciutadania.
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2.2.3 Biblioteca i Hemeroteca

S’han incorporat 14 publicacions a la Biblioteca auxiliar

S'han completat les capçaleres de l'hemeroteca en curs: Revista de Girona, Som, La Punxa, La
Farga i altres revistes d’àmbit local com butlletins d’associacions, partits polítics, etc.

2.3 Tractament de fons i documents

2.4 Avaluació i eliminació de documents

Enguany i degut a les especificitats de les mesures sanitàries no s’ha fet avaluació ni eliminació
de documents.

3. Servei de consulta i préstec

3.1 Consultes

Respecte l’any 2019, i com era d’esperar en un any en que hem tingut l’Arxiu diverses setmanes
tancat a causa de les mesures sanitàries, les consultes han disminuït lleugerament, no obstant
el nombre de documents consultats i de reproduccions han augmentat. 
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Diferència respecte l’any 2019:

Consultes per fons:
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3.2 Préstecs

El  préstec  de  documentació  és  un  servei  de  caràcter  intern  com  a  suport  de  la  tasca
administrativa de l'Ajuntament de Salt. 

Enguany també han disminuït però d’una forma molt lleugera, han passat de 89 a 84.

Préstecs per àrees:

4. Comunicació i difusió

4.1 Difusió

La difusió de l’Arxiu es fa mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) a més

del  web propi  on  els  continguts  són  més  extensos  i  la  difusió  de  caire  tècnic  que  es  fa

internament a les diferents oficines municipals.

En ocasions, l’Arxiu és motiu de notícies en els mitjans de comunicació. En el present exercici

ha estat en les següents notícies: 

4.2 Estadístiques web propi

Vistes: 18.069 suposa un increment del 38,94 % respecte l’any 2019
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Visitants:  6.766 suposa un increment del 25,83 % respecte l’any 2019
Publicacions: 13 
Publicació més vista sense comptar la pàgina d’inici: Salt: nomenclator

4.3 Visites a l’Arxiu
Les visites a l’Arxiu que fèiem habitualment es van amb la declaració de l’estat d’alarma sanitari
al mes de març de 2020, tot i això encara ens va donar temps de fer-ne un parell amb els
alumnes de 3r d’ESO del Institut Salvador Espriu amb un total de 60 alumnes.

5. Personal

5.1 Personal fix

• 1 Arxiver-director
• 1 Tècnica mig d’administració general (en situació d’ILT durant tot l’exercici 2020)

5.2 Personal col·laborador

• 1  Estudiant  de  la  UdG  del  programa  de  cooperació  educativa  universitat-empresa
(octubre 2019 – març 2020; setembre 2020 – en curs)

• 1 Estudiant de la UdG en pràctiques acadèmiques externes (octubre 2020)
• 1 Jove universitari contractat dins del Programa de Garantia Juvenil (gener-abril)

5.3 Formació del personal
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