
Quines funcions realitza l’Arxiu Municipal?

La gestió dels documents administratius:

La  gestió  dels  documents  administratius  implica  bàsicament  portar  a  terme  les  tasques 
següents: 

Analitzar i identificar la documentació administrativa.

Establir normes reguladores de classificació, ordenació i tractament de la documentació 
durant la seva gestió administrativa en els diferents òrgans auxiliars i departaments de 
l'Administració municipal, i controlar-ne l’aplicació.

Establir criteris i normatives per a la transferència i l'ingrés de documentació a l'Arxiu 
municipal.

Realitzar les propostes de conservació i d’eliminació de documentació d’acord amb el 
marc legal i normatiu existent. 

Marcar  directrius  per  a  la  correcta  ubicació  física  dels  documents  i  establir  les 
condicions idònies que han de reunir els locals de dipòsit i les instal·lacions necessàries 
per a la seva utilització i seguretat.

Contribuir  a una millor eficàcia i  un millor  funcionament  de l'Administració municipal 
mitjançant l’elaboració d’inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i d’altres instruments de 
descripció documental necessaris per tal de facilitar d’una manera ràpida i pertinent la 
documentació necessària per a la resolució d’un tràmit administratiu.

L’accés a la documentació

L’accés a la documentació exigeix els punts següents: 

Establir  les  condicions  de  préstec  de  documents  per  a  la  consulta  a  les 
diferents  dependències  de  l'Ajuntament  i  mantenir  un  registre  de  tots  els 
documents prestats.

Posar  a  disposició  pública  inventaris,  catàlegs,  índexs,  repertoris  i  d’altres 
instruments  de  descripció  documental  que  facilitin  l’accés  dels  usuaris  a  la 
documentació.

Garantir l’accés i la consulta de la documentació a tots els investigadors, els 
estudiosos i  els ciutadans en general,  d’acord amb el marc legal i  normatiu 
existent, i mantenir una relació d’investigadors i confeccionar les estadístiques 
d’investigadors i d’usuaris.

La protecció i difusió documental

La protecció i difusió del patrimoni documental implica aquests objectius:

Promoure la difusió del patrimoni documental municipal mitjançant exposicions, 
publicacions,  conferències,  serveis  pedagògics  i  en  general  totes  aquelles 
activitats encaminades a mostrar i a divulgar el llegat documental que custodia 
l’Arxiu municipal i que forma part del patrimoni històric de la vila.

Fomentar  la  protecció  del  patrimoni  documental  del  municipi  mitjançant 
propostes d’adquisició, de donació o de dipòsit, en cas que sigui possible.



Vetllar contra l’espoli del patrimoni documental municipal, entenent com a tal, 
qualsevol acció o omissió que posi en perill  de deterioració, de pèrdua o de 
destrucció  tots  o  alguns  dels  valors  dels  béns  que  integren  el  patrimoni 
documental en el seu àmbit local.

Quins projectes realitza?

L’any 1999  l’Ajuntament de Caldes de Montbui crea l’Arxiu Municipal davant una necessitat 
global  d’endreça  i  organització  de  la  documentació  generada  i  rebuda  per  l’Ajuntament  de 
Caldes de Montbui en l’exercici de les seves funcions. És precisament en aquest moment quan 
s’elabora un projecte destinat a desenvolupar les funcions bàsiques de l’Arxiu Municipal.

Les línies principal que porta a terme l’Arxiu Municipal emmarcades en  cada una de les seves 
funcions són els següents:

La gestió dels documents administratius:

El sistema arxivístic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Paral·lelament  a  la  creació  de  l’Arxiu  Municipal  es  creen  les  seves  seccions,  unides 
intel·lectualment,  però  ubicades  en  diferents  edificis:  Arxiu  Històric  (edifici  de  la  Biblioteca 
Municipal), Arxiu Administratiu i Arxius de Gestió (edifici de l’Ajuntament). 

L’Arxiu Històric conserva la documentació amb més de trenta anys, amb un valor marcadament 
històric.  La cronologia  dels fons documentals conservats s’inicia al segle X. És una secció 
destinada a la preservació i defensa del patrimoni documental de la nostra vila, afavorint-ne la 
seva correcte conservació i difusió.

L’Arxiu Administratiu conserva la documentació generada i rebuda per l’Ajuntament en l’exercici 
de les seves funcions amb una antiguitat inferior a 30 anys. És una secció al servei de tota 
l’administració municipal, per a facilitar-ne la realització de les seves funcions, i dels ciutadans, 
per a poder exercir els seus drets. 

Els Arxius de Gestió,  són els arxius de cada una de les oficines de l’Ajuntament, tenen un 
caràcter de dipòsit temporal i conserven la documentació generada o rebuda per l’activitat de la 
pròpia oficina, que hi restarà fins a la fi de la seva tramitació administrativa i durant els 2 anys 
següents.

La Gestió documental

La gestió dels documents administratius és el conjunt  de les operacions i  de les tècniques 
relatives a la concepció, el desenvolupament, l’aplicació i l’avaluació dels sistemes necessaris 
des  del  moment  de  la  creació  o  la  recepció  dels  documents  fins  a  la  seva  transferència, 
eliminació o conservació a l’Arxiu municipal.
En aquest sentit s’enumeren algunes de les actuacions necessàries que s’estan portant a terme 
o que s’han de desenvolupar:

Elaboració de normes i reglaments per tal de definir estàndards globals i unitaris per als 
arxius municipals.
Creació,  desenvolupament  i  implementació  d’un  quadre  de  classificació  de  la 
documentació municipal.
Gestió de les transferències de documentació.
Creació de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés Documental.

L’accés a la documentació



L’Arxiu a la xarxa

Aquesta  línia,  iniciada  l’any  2006,  té  com  a  objectiu  principal  acostar  l’Arxiu  Municipal  a 
aquelles  persones,  ciutadans  o investigadors,  que disposin  d’un  punt  d’accés a  Internet,  a 
través de la digitalització de la documentació més valuosa i consultada. 

La protecció i la difusió del patrimoni documental

Recuperació de fons

L’Arxiu Municipal conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental de la nostra 
vila  i  és  també  l’encarregat  de  difondre’l,  realitzant  accions  directament  relacionades  a 
promoure l’interès i el coneixement de la nostra història. L’Arxiu té com a finalitat vetllar per la 
conservació i recuperació del nostre patrimoni documental generat per les diverses entitats de 
Caldes:  associacions,  empreses,  escoles,  particulars...,  promovent  l’ingrés  de  nous fons  a 
l’Arxiu.

Accions de difusió

Realització  d’exposicions  a  partir  de  la  documentació  conservada  a  l’Arxiu  Municipal. 
Col·laboració i participació en activitats realitzades per d’altres centres d’interès cultural (Museu 
Thermalia, Museu Abelló...)

Restauració de documentació

Línia  iniciada l’any 2004 destinada a  restaurar  la  documentació  més malmesa pel  pas del 
temps i que forma part del ric patrimoni documental conservat a l’Arxiu Municipal.


