FONS DE L´AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
Àrea d´identificació
Codi de
Referència
Nivell de
Descripció

Fons

Títol

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data(es)

1716 -2016

Volum i
Suport

804 ml

Àrea de context
Nom del(s)
productor(s)
Història del (s)
productor(s)

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Dues parròquies o pobles – Palau-solità, per un costat i Plegamans, per
l´altre- havien decidit ajuntar-se, a efectes administratius, sota una
mateixa Universitat, formar un sol Consell i ser regides per un mateix
Batlle, fet que en tenim constància ja al segle XV. Però no tenien cap
casa per reunir-se.
Va ser ara tres-cents anys, el mes de maig de 1698, quan aquest Consell
del Comú va prendre una altra decisió important, adquirir la casa que
seria la seu de la Universitat, la Casa del Comú. Posteriorment, es va
traslladar on està l´edifici actual. A principis del XX s´instaurà als baixos
de l´edifici les escoles nacionals. Posteriorment, s’instal·là el Jutjat de
pau, Correus i la Policia Local a les dependències de la Casa Consistorial.
Actualment, l´edifici principal de l´Ajuntament ofereix els serveis
d´atenció ciutadana (SAC), informàtica i telecomunicacions, alcaldia,
secretaria, arxiu, consum i serveis econòmics. La resta de serveis es
realitzen a altres edificis municipals.

Història arxivística
De 1849/1859 hi ha un índex inventari dels documents i papers de la
secretaria i arxiu de l’Ajuntament. Fins el conveni de col·laboració amb

la Oficina de Patrimoni Documental de la Diputació de Barcelona a l´any
2000, el tractament arxivístic de la documentació era inexistent.
Gràcies, a la arxivera Gràcia Pedrosa, en aquella època arxivera itinerant
de la OPC, de l´arxiver Nicolàs Guanyabens i de l´arxivera Alícia García,
l´Arxiu i la documentació dels serveis municipals adquireixen les pautes
per una organització i classificació adients. Aquests arxivers compartien
la seva feina d´arxivers a Palau-solità i Plegamans amb els Ajuntaments
de Polinyà i Sentmenat. Des de març de 2006, hi ha una arxivera en
exclusiva per Palau-solità i Plegamans, que ha continuat la línia de treball
dels seus predecessors. Els primers anys a mitja jornada i més tard a
jornada complerta.
Dades sobre
l’ingrés

Des de 2002 la documentació es transferida a l´Arxiu mitjançant el full
de transferència. Abans d´aquesta data la documentació es troba a les
dependències municipals sense constància del moment de ser transferits a
l´Arxiu, i sense cap tipus d´ordenació.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
Contingut

Sistema
d´organització

La documentació més antiga conservada a l´Arxiu és un cadastre de les
peces de terra de 1716 i un altre de 1740.
Les sèries documentals al segle XIX no són complertes. Les primeres
dades sobre padró que troben en aquesta època són de 1824.
Cal destacar les sèries dels llibres d´actes del ple i la de correspondència
per entendre les funcions de l´Ajuntament envers al ciutadà.

A partir de la participació de 2000 al 2001 d´una arxivera itinerant de la
Diputació de Barcelona¨: Gràcia Pedrosa; la documentació de l´arxiu rep
la seva primera intervenció de tractament arxivístic i crea el quadre de
fons i de classificació, que actualment tenim.
El primer nivell de classificació s´estructura en:
1. Administració General
2. Hisenda
3. Proveïments
4. Beneficència i assistència social
5. Sanitat
6. Obres i urbanisme
7. Seguretat Pública
8. Serveis militars
9. Població
10. Eleccions
11. Ensenyament

12. Cultura
13. Serveis agropecuaris i medi ambient
Actualment, el quadre de classificació de l´Ajuntament està en procés de
revisió.
Informació
sobre
avaluació, tria
i eliminació

Increments

Com a norma general, Llei 10/2011 d´arxius i documents, els documents
han de ser avaluats, determinar els seus valors primaris i secundaris per
tal de determinar la seva conservació o eliminació. A priori, els
documents anteriors a l´1 de gener de 1940 són de conservació
permanent.
L´Arxiu disposa d´un registre d´eliminació de documents, com indica la
legislació pertinent. També aplica les resolucions i taules d´accés i
avaluació documental que aproven la comissió Nacional d´Accés,
Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Aquests últims anys l´increment anual és 11 ml aproximadament.

Àrea de condicions d´accés i ús
Condicions
d´accés

D´acord amb la normativa vigent, els documents públics conservats a
l´Arxiu
seran d´accés públic. Les limitacions que es puguin derivar
de la legislació vigent hauran de ser motivades.
En cas d´expedients amb dades de caràcter personal, només podran ser
consultades per aquells que acreditin ser els titulars de les dades, o
aquells que tingui un interès legítim o científic. En casos d´investigació o
difusió, els documents seran accessibles sempre que es signi un acord de
tractament estadístic de les dades de caràcter personal, que impliqui la no
publicació d´aquestes. Finalment, aquests documents podran ser
consultats lliurament 25 anys després de la seva mort de la persona
afectada o 50 anys des de la producció del document, si no es coneix.

Condicions de
reproducció

Les condicions de reproducció només es veuran limitades per l´estat de
conservació de la documentació i el respecte als drets d´explotació, en
cas d´existir.

Llengües i
escriptures
dels
documents

Instruments
de descripció

Català i castellà

A la base de dades de l´Arxiu, que gestiona la documentació més antiga i
actual de l´Ajuntament, classificada amb el quadre, esmentat a l´apartat
sistema d´organització

Àrea de control de descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Regles o
convencions
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