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1. Introducció 

L'any 2017 ha estat un any molt important en l’avenç cap a l’administració electrònica a 

l’Ajuntament de Caldes i l’Arxiu Municipal està totalment compromès en aquest projecte 

fonamental. Al gener de 2017 es va començar la implementació del nou gestor d’expedients de 

l’Ajuntament juntament amb la implementació del nou quadre de classificació documental de 

l’organització  des de la captura del document.

A l’Arxiu Municipal vàrem iniciar l’any amb aquest tret de sortida cap a la administració 

electrònica i l’hem finalitzat mirant al passat amb l’acceptació de la donació del fons de Camil 

Torras. 

 

Enmig hi ha hagut altres projectes molt interessants, tant a l’Arxiu Administratiu com a l’Arxiu 

Històric, així com el manteniment del funcionament habitual de l’Arxiu Municipal.



2. Gestió de documents

2.1 Ingressos de documents

Transferències ordinàries 

Durant l’any 2017 s’han rebut 4 transferències documentals en termini amb un volum 

de 17,3 m.l. , una fora de termini de 2,6 m.l., s’ha validat una transferència pendent de 

6,2 m.l i s’ha rebut documentació sense la tramitació pertinent de 6 m.l.

S’ha rebut el volum total de 25,7 m.l.

Des de l’Arxiu Municipal s’ha transferit 10 m.l. de l’Arxiu Administratiu a l’Arxiu Històric.

Transferències extraordinàries 

L’Arxiu Municipal ha ingressat durant el 2017, per donació, un llibre de la Santa 

Majestat de Caldes, un lligall de documentació donat per Josep Maria Solé i Sabater 

acceptat per decret i el fons documental de Camil Torras donat per Asución zavala 

acceptat també per decret d’alcaldia.
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El Fons de Camil Torras s’ingressarà a l’arxiu durant l’any 2018 i caldrà planificar el seu

tractament.

2.2 Tractament i descripció documental

Un dels grans projectes de 2017 ha estat el tractament documental del Fons de 

l’Hospital de Santa Susanna. Gràcies al suport econòmic de l’Oficina de Patrimoni de la

Diputació de Barcelona s’ha pogut fer la catalogació d’aquest fons documental que 

conté documentació des del 1296 a l’any 1990.

La professora Irene Llop ha estat la encarregada de fer la catalogació, el quadre de 

classificació i la ordenació del fons.

Amb el suport del personal temporal, pla d’ocupació i alumnes en pràctiques, s’ha 

pogut fer l’inventari dels expedients d’urbanisme de l’arxiu administratiu i de part dels 

expedients d’obres que eren pendents d’inventari a partir del 1970 tant de l’arxiu 

històric com de l’arxiu administratiu i la revisió de la base de dades de les llicències 

d’obres.

Tanmateix s’ha fet l’inventari i expurg de documentació de les dècades dels 80 i 90 que

restava pendent d’inventari.

Fruit d’aquest expurg va ser necessària la contractació d’un servei d’eliminació puntual i

controlada de documentació.

S’ha realitzat l’inventari dels pergamins de la col·lecció del fons municipal, incloent 

mides i estat de conservació per tal de planificar futures intervencions.

2.3 Eines del Sistema de Gestió Documental

Quadre de Classificació Documental

A finals de l’any 2016 es va prendre la decisió d’adoptar el model de quadre de 

classificació per l’administració local de la Generalitat de Catalunya ja que s’entenia 

que la tendència serà l’adopció d’aquest model per la resta d’administracions i la seva 

incorporació a les eines facilitades de l’AOC, com per exemple i-arxiu.

Es va realitzar l’aprovació per JGL i es va implementar al gestor d’expedients, a data 

17 de gener es va començar a aplicar al registre d’entrada de l’ajuntament i a l’obertura

d’expedients per part de les unitats gestores.



Va comporta un aprenentatge paral·lel a la seva implementació per tot l’ajuntament i la 

generació d’un seguit d’eines pel treball diari dels gestors, tant els serveis com per 

l’oficina d’atenció al ciutadà, i pel control d’us per part de l’arxiu municipal.

Tanmateix es van fer taules d’equivalència pel traspàs de dades de l’anterior aplicatiu i 

pas dels antics codis creats per les unitats a la codificació del quadre de classificació 

establert per arxiu.

Es va posar a l’abast de la ciutadania el quadre a la seu electrònica com marca la 

normativa de transparència.

Durant l’any 2017 s’ha modificat el quadre de classificació en dues ocasions per les 

modificacions realitzades per la Generalitat de Catalunya.

Quadre de tipologies documentals

Durant el 2017 s’ha redactat el quadre de tipologies documentals conjuntament amb 

grup d’arxivers locals que treballen amb la mateixa proveïdora del gestor documental 

(Grupo Meana). Aquest quadre parteix del quadre de tipologies documentals de la 

Generalitat de Catalunya i respectant els documents tècnics de l’Esquema Nacional 

d’Interoperabilitat, i té la voluntat de ser un model extensible a tothom que vulgui fer-ho 

servir.

Aquest document s’ha traslladat a la empresa proveïdora i alhora s’ha acordat al grup 

de treball d’arxiu on i com volem que s’ubiqui al gestor d’expedients i com deu ser la 

seva aplicació pràctica. Durant el 2018 esperem la seva aplicació real.

Tanmateix s’ha fet arribar a la Xarxa d’Arxius Locals i a la Subdirecció d’Arxius.

2.4 Administració electrònica 

Al gener de 2017 es va iniciar el procès d’implementació de l’administració electrònica 

amb la implementació del nou gestor d’expedients a tot l’ajuntament i va comportar 

l’adaptació de totes les àrees, les que venien de treballar amb un altre gestor (Alia) i les

que mai l’havien fet servir.

Es va iniciar el projecte amb la digitalització i classificació del document al registre 

d’entrada i la gestió de l’expedient però sense cap document electrònic, únicament la 

instància de ciutadà era un document electrònic.



Es va migrar tota la informació de l’aplicatiu Alia al nou gestor, Aupac, seguint la taula 

d’equivalències feta per l’arxiu entre el nou quadre de classificació i els antics codis 

d’Alia.

Durant els mesos de gener i febrer va ser necessari el recolzament diari a les unitats 

gestores i registre d’entrada per part de l’arxiu per l’adaptació tant a Aupac com al 

quadre de classificació.

Per tal de poder gestionar el quadre de classificació, ja que no es compta amb un 

mòdul d’arxiu o gestor documental, ha estat necessari crear un seguit d’eines externes 

a l’aplicatiu. Tanmateix s’han creat models dels quadres de classificació per les unitats.

Durant el procès d’adaptació a l’aplicatiu, amb unitats amb i sense experiència de 

treball amb gestors d’expedients, s’ha anat tractant i resolent els dubtes i problemes 

que s’anaven presentant.

Per tal de poder engegar la carpeta ciutadana i el canal de tràmits propi de l’Ajuntament

i poder prescindir el suport de tercers alhora de gestionar les sol·licituds electròniques, 

s’ha facilitat a l’OAC la correlació de tràmits i procediments el quadre de classificació.

Aquest any es va habilitar a la seu, que va ser modificada, la verificació del codi dels 

documents signats electrònicament.

Durant el 2017 s’ha engegat el tauler electrònic de l’Ajuntament, prescindint del tauler 

en paper posant un ordinador a l’OAC per la consulta ciutadana.

Des del servei d’informàtica s’ha avançat en la integració d’Aupac amb diferents eines 

del consorci AOC que permetran un avenç en la implementació de l’Administració 

electrònica com per exemple e-notum. I des del servei d’arxiu s’ha fet la sol·licitud 

integració amb el servei i-arxiu de l’AOC, i per poder fer-ho efectiu a l’any 2018 

s’instal·larà el mòdul d’arxiu a l’Aupac.

A finals d’any també s’ha iniciat l’estudi per poder sol·licitar els serveis de via oberta, 

servei d’interoperabilitat de l’AOC, i s’han centralitzat les necessitats i sol·licituds de tot 

l’Ajuntament des d’arxiu.

L’administració electrònica comporta un repte en tots els àmbits però es fa molt evident 

en el cas de la gestió documental, és bàsic iniciar la intervenció en la documentació 

des de l’origen per garantir la seva validesa. I per tal de poder donar-li visibilitat, tenir 



més força i treballar de forma conjunta s’ha creat el grup d’arxivers d’ajuntaments amb 

gestor d’expedients del Grupo Meana (aupac, opencertia).

 La voluntat és estalviar recursos treballant junts i alhora tenir una única veu cara a l’ 

empresa Grupo Meana.

Durant el 2017 s’ha treballat en una auditoria de procediments amb l’empresa D’Aleph. 

L’objectiu del projecte era detectar els procediments de l’ajuntament de Caldes, partint 

del nou quadre de classificació, i establir circuits de tramitació per famílies de 

procediment davant de la dificultat i cost d’establir circuit per circuit.

El projecte s’ha realitzat conjuntament des de l’OAC i l’Arxiu, amb reunions de treball 

intern i reunions amb totes les àrees de l’ajuntament.

Des de la regidoria de Govern obert s’ha encarregat a l’arxiu i a la referent de 

transparència-publicitat activa de l’ajuntament l’estudi i redacció de les cartes serveis.

2.5 Assessorament unitats administratives

Durant el 2017 la policia local, que custodia la seva documentació, va demanar 

assessorament a l’arxiu per coneixerà la condicions i funcionament de l’eliminació i 

transferència documental.

La implementació del nou quadre de classificació ha significat l’assessorament a totes 

les unitats administratives de l’Ajuntament, especialment a l’OAC.

Així com la creació d’un seguit de documents per facilitar el procès d’adaptació a les 

noves exigències del gestor d’expedients.

2.6 Conservació

Durant l’any 2017 s’ha retornat a l’Arxiu la documentació restaurada dins del Programa 

de Restauració de la Xarxa d’Arxiu Municipals de la Diputació de Barcelona 2016, 19 

pergamins de grans dimensions de fons de Santa Susanna.

I durant aquest any s’ha restaurat mitjançant el Programa de Restauració de la XAM 33

pergamins del fons de Santa Susanna. S'ha fet una neteja, desinfecció, estabilització 

higroscòpica, aplanat i consolidació amb una protecció individual amb material de 

conservació.



L'aportació de l'Ajuntament ha estat de 1500€ i l'aportació de la Diputació de Barcelona 

ha estat de 1942,45 €.

S’ha iniciat el canvi de contenidors del Fons Fotogràfic de Guillem Ayora, es substitueix

els contenidors originals per material de preservació i conservació.



3. Servei de Consulta

3.1 Ordre intern 

S’ha mantingut la gestió dels préstecs, mantenint el registre manual per poder 

signar i el registre electrònic (base de dades) i les peticions per correu electrònic. 

*Consultes i préstec documental 2017

3.2 Ordre extern

Pel que fa al préstec extern s’ha mantingut la petició mitjançant instància al registre

de l’Ajuntament per les consultes i reproduccions de documentació de l’arxiu 

administratiu. 
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*Nombre d’usuaris externs

*Documentació consultada per usuaris externs
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4. Comunicació i Difusió

4.1 Difusió . 

S’ha mantingut la iniciativa del document del mes durant tot l'any, que es materialitza 

amb la mostra cada mes d’un document digitalitzat de l’arxiu i una petita explicació del 

seu origen i funció. Aquest document es publica al web de l’Ajuntament i es fa una 

petita ressenya a Ràdio Caldes.

Document del mes de 2017

Any Mes Document Data document Explicació Fons Observacions

2017 1 1755-1756 Municipal

2017 2 1942-1954 Municipal

2017 3 Registro de carros 1876 Municipal

2017 4 1594-1714 Municipal

2017 5 1927-1928 Municipal

2017 6 1921 Municipal

2017 6 1851 Can Rius document extra

2017 7 1401-1427

2017 8 1690-1691

2017 10 1924 Municipal

2017 11 1550

2017 12 Dècada ‘80

Rebut de pagament 
dels comptes de la 
sagristia

document que 
sembla del fons 
de l'església

Projecte de 
clavegueram per 
Caldes de Montbui

Llibre de matricula 
de tots los officis se 
poden concorrer en 
la vila de caldes de 
Monbuy

Expediente 
construcción 
monumento de la 
Fuente «El León» 
1927-1928

Expediente para la 
adquisición de la 
casa número 11 de 
la Plaza de la 
Constitución para 
Casas 
Consistoriales.

plànol de la Plaça 
Major (Font del 
Lleó) on es les 
restes romanes 

Donació de dos 
censals morts. Pere 
Soler

Santa 
Susanna

Pergamí dels 
escuts

receptari de 
l’Hospital

Santa 
Susanna

Expediente de 
antecedentes 
referentes al 
alumbrado 
extraordinario de las 
fiestas del Aplech

Libre de la 
administracio de 
Spital

Municipal 
(santa 
Susanna)

Paper , 
enquadernació en 
pergamí reutilitzat

Fotografia de la 
venda de pessebre 
artesans

Fons 
Fotogràfic 
Guillem 
Ayora

paper fotografia 
B/N



També es publiquen notes de premsa anunciant les diferents incorporacions 

de documentació a l’Arxiu Històric així com les modificacions del web.

Es va realitzar una presentació de la intervenció arxivística dels Fons de l’Hospital de 

Santa Susanna a la Fundació de Santa Susanna durant l’acte commemoratiu de la 

posada de la primera pedra.

 

Beca de recerca històrica

Davant de la voluntat de consolidar la Beca de recerca històrica local a l’any 2017 s’han

aprovat les bases marc de la beca de recerca al Ple Municipal i s’ha creat la aplicació 

pressupostària que la dotarà econòmicament.

La beca recerca històrica de la convocatòria 2016-2017 ha estudiat la història de Torre 

Marimon i la seva relació amb Caldes, durant l’any s’ha mantingut diverses reunions 

amb l’investigador que va guanyar la beca i la directora de Thermalia fins el tancament 

de l’estudi al desembre d’aquest any. Per qüestions d’agenda l’exposició a Thermalia 

es realitzarà el primer trimestre de 2018.



Arxivem el moment

L’Arxiu Municipal s’ha afegit a la iniciativa #arxivemelmoment que vol captar els 

testimonis gràfics testimonis textuals, gràfics i audiovisuals de qualsevol mena i 

naturalesa (física o digital) dels fets de l’u d’octubre de 2017 i dies següents.

Projecte d’amics dels arxius

Per iniciativa ciutadana s’obrirà un nou espai de col·laboració de la ciutadania amb 

l’Arxiu Municipal. Es sol·licitarà el recolzament dels ciutadans per fer tasques 

d’inventari de les fotografies i de certes sèries documentals de l’arxiu històric.

4.2. Visites

Durant el 2017 l'Arxiu Municipal ha rebut dues visites:

35 alumnes de l’Institut Manolo Hugué del curs d’administració que van visitar l’arxiu 

administratiu i l’arxiu històric.

10 Alumnes d’un curs d’administració promogut per La Piqueta de l’Ajuntament de 

Caldes.



5. Recursos

5.1 Personal

El personal de l’Arxiu Municipal de Caldes de Montbui està format per una persona 

amb el càrrec de Directora de l’Arxiu Municipal (personal laboral fix amb titulació 

universitària). 

Durant l’any de 2017 s’ha comptat amb una persona durant 9 mesos del Pla 

d’Ocupació de la Diputació de Barcelona (juntament amb l’OAC) i amb una estudiant 

d’Història de l’UAB durant 2 mesos.

5.2 Formació

El personal de l’Arxiu ha assistit a diversos cursos de formació durant el 2017.

- Jornada de presentació del quadre de classificació per les administracions locals, 

organitzat per l’EAPC.

- Els arxius municipals davant l’aplicació de la llei 39/2015, organitzat per la Diputació 

de Barcelona.

5.3 Pressupost

El pressupost inicial de l’Arxiu 2017 va ser de 8200€ i cop executat va ser de 3442,83€.

S’annexa el tancament del pressupost.

Durant l’exercici 2017 es va crear l’aplicació pressupostaria  beca de recerca històrica- 

20 3322 48000 dotada amb 1750€.

5.4 Infraestructures i equipaments. 

L’Arxiu Municipal de Caldes de Montbui està dividit en Arxiu Administratiu 

(dependències de l’Ajuntament) i Arxiu Històric ( a la Biblioteca Municipal).

L’Arxiu Històric està format  per un dipòsit amb 169 m.l. de prestatgeria.

A l’Arxiu Històric també és disposa d’un despatx amb una nova fotocopiadora, i una 

sala de consulta amb 12 llocs de consulta .

A finals d'any es va acumular la pèrdua d'aigua dels conductes al fals sostre de la sala 

de consulta ocasionant la caiguda de plaques i la necessitat de reparar la fuita i el 

recanvi de les plaques.

L’Arxiu Administratiu està a la planta baixa de l’Ajuntament, es disposa d’un dipòsit amb

544 m.l. de prestatgeries compactes.



A l’Arxiu Administratiu hi ha una sala de pre-arxivatge, sense les condicions ambientals 

adients, per rebre i revisar les transferències.

Pel que fa al material d'arxiu s'ha participat al Programa de Compres Conjuntes de la 

Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals, l'aportació de la Diputació 

ha estat de 520€ i de 942,83€ per part de l’Ajuntament.

S'ha adquirit camises separadores d’expedient i material de conservació per fotografia: 

fundes per negatius per funda d’anelles i fundes de positius de conservació 10x15.



6. Annex

Pressupost 2017

Pressupost 

inicial
 Variacions  Despeses  Tancament 

20 920   22003 - Material d'arxiu 2.500€ 942,83€ 942,83€
Compra material conservació permanent o 

especialitzat

Reproducció de formats

20 920   22675 Restauració documentació 1.500€ 1.500€ 1500€

Contractació de serveis tècnics

Material específic

20 920   22677 Digitalització documentació 1.000€ 0

20 920   22678 Recuperació memòria històrica 1.500€ 0

20 920   22679 Tractament fons documentals 1.600€ 0

Personal extern (suport tècnic i beques)

Tractament de fons 

20 920    22622 Trasllat documentació 100€ 0
Trasllat documentació de l'Arxiu Administratiu a 

l'Històric

20 3322 48000 – beca de recerca històrica* 1750€ +1750€ 1000€ 1000€

Totals

9950€

3442,83€ 3442,83€

*Aplicació creada durant l’exercici 2017


