Memòria anual 2014
Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar (AMSPM)

Aquesta memòria recull totes les activitats, tasques
i projectes que s’han dut a terme o en les quals ha
participat l’Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar.
Text i fotografies: Cristina Bosch (Tècnica Arxivera)
Fotografia de portada: San Pol en Cataluña, oli pintat
per Mariano Sánchez, pintor de la cort reial (1787).
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1. Introducció
De l’any 2014

en destaquem la finalització Catàleg de llicències d’obres. Es tracta

d’un pas molt important a l’hora d’agilitzar les consultes i préstecs interns, ja que aquest
tipus de documentació suposa més del 75% del total de sol·licituds que atén l’AMSPM. Això
ha permès, no només disposar de les dades informatitzades de totes les llicències d’obres
sol·licitades al nostre Ajuntament des del darrer terç del segle XIX fins avui, sinó també
tenir-les perfectament localitzades i eliminar duplicitats i còpies innecessàries. Aquesta tasca
no s’hauria pogut dur a terme sense la col·laboració brindada des de l’àrea d’urbanisme, el
personal de la qual s’ha mostrat, en tot moment, receptiu i obert a cooperar en tot el que ha
estat necessari per tal de facilitar el procés. Així doncs, l’objectiu més immediat passa per
acabar la introducció de totes les activitats, per tal de completar la confecció del Catàleg de
Llicències d’obres i activitats de Sant Pol.
D’altra banda, també ens proposem posar fil a l’agulla a la tasca de difusió dels fons
històrics de què disposem, amb l’objectiu de donar a conèixer la documentació que custodia
l’AMSPM i de contribuir a nodrir la història de la vila de Sant Pol, al voltant de la seva
corporació municipal.

Cristina Bosch i Prat
Arxivera Municipal
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2. El Servei d’Arxiu Municipal
2.1. ORGANITZACIÓ I TRACTAMENT DELS FONS DOCUMENTALS
FONS MUNICIPALS
TIPUS D’UNITAT

MIDA

NOMBRE D’UI

METRES LINEALS (ML)

CAPSES M80

0,12 m

1937

232,44

CAPSES M70

0,10 m

348

34,8

CAPSES DE

0,085 m

153

13,005

49

2,37

D’INSTAL·LACIÓ
(UI)

FORMAT ESPECIAL
ALTRES

2407

TOTAL UI
282,615

CAPSES BUIDES
(ELIMINACIÓ)

TOTAL ML

ML
3,96 ml

278,655

REALS

FONS NO MUNICIPALS
FONS

CRONOLOGIA

NOMBRE I TIPUS UI

ML

Jutjat de Pau Municipal

1843-1974

43M70

4,3

Hermandad San José

1884-1915

1M70

0,10

Hermandad Nueva Aurora

1884-1974

1M70

0,10

FET y de las JONS

1956-1974

1M70

0,10

TOTAL ML

4,6

2.1.1 Inventari i classificació de fons
En l’àmbit d’inventari i classificació de fons, l’any 2014 destaca per la finalització del
catàleg de Llicències d’Obres de Sant Pol de Mar. Així doncs, podem dir amb orgull que
tenim catalogades les llicències urbanístiques concedides per l’Ajuntament de Sant Pol des
del darrer quart del segle XIX fins els nostres dies. Això ha permès reorganitzar l’espai i
eliminar còpies innecessàries. permetrà oferir major agilitat en les consultes i préstecs
interns, a més de disposar de les dades actualitzades de moltes adreces antigues.
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Així mateix, s’ha continuat amb la introducció de les activitats, amb l’objectiu de
completar la confecció del Catàleg de Llicències d’Obres i Activitats durant l’any 2015.

2.2. SOL·LICITUDS DE DOCUMENTACIÓ
2.2.1. Consultes i préstecs interns o administratius
Les consultes internes, que es duen a terme des de les diverses àrees administratives
de l’Ajuntament, suposen gairebé el 97% del total de la documentació sol·licitada a l’AMSPM
durant l’any 2014.
A la taula que tenim a continuació, podem observar-hi les tipologies documentals
consultades pel personal de la nostra corporació.

CONSULTES I PRÉSTECS INTERNS 2014

UNITAT ADMINISTRATIVA

TIPOLOGIA DOCUMENTAL

PRÉSTECS

URBANISME

Planejament i llicències d’obres

ACTIVITATS

Llicències d’activitats

ÒRGANS DE GOVERN

Antecedents i actes del Ple

2

RECURSOS HUMANS

Expedients personals

5

190
21

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS Altes i baixes

2

REGISTRE

Entrades i sortides

2

INTERVENCIÓ

Pressupostos i manaments

2

SECRETARIA

Convenis, contractació i serveis jurídics

FISCALITAT

Padrons fiscals i taxes
TOTAL DE PRÉSTECS ANUALS

17
9
250

Com és habitual, l’àrea d’Urbanisme continua al capdavant de la llista, superant el
76% dels préstecs interns anuals lliurats per l’AMSPM.
A la gràfica següent, que mostra l’evolució del nombre de préstecs des de l’any 2008
fins el 2014, podem observar que han disminuït lleugerament respecte els últims anys, però
tot i així es mantenen en l’elevada xifra de 250.
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2.2.2. Consultes d’usuaris externs o ciutadans
A la taula següent, podem observar quins són els temes d’interès que han motivat als
usuaris a sol·licitar la consulta de documentació de l’Arxiu Municipal.

CONSULTES EXTERNES 2014
TEMES DE CONSULTA

CONSULTES

Recerca història de la pesca: el conflicte del carril

3

Pescadors de St Pol durant la Guerra Civil i Franquisme

1

Informació sobre actes de la Universitat de St Pol (antiga institució municipal
prèvia a Nova Planta)

1

Projecte d’escullera per protegir la línia ferroviària entre les platges de St Pol i
Els pescadors

1

Jardins de La Murtra

1

Informació sobre fonts primàries

1

TOTAL DE CONSULTES=

8
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Tot seguit, mostrem en una gràfica l’evolució de les consultes externes entre els anys
2008-2014:

Així doncs, durant aquest 2014 han disminuït novament les consultes per part dels
usuaris externs a l’Arxiu Municipal. De cara a poder-les augmentar i oferir un servei de
qualitat als nostres usuaris cal tenir en compte diversos factors.
En primer lloc, hem de continuar treballant en la catalogació dels fons no municipals,
com el del jutjat de pau, per tal de conèixer en detall el seu contingut i aportar noves dades
que puguin ser d’interès a nivell de la història local de Sant Pol.
D’altra banda, és bàsic millorar les instal·lacions de l’AMSPM i fer-les més visibles i
accessibles al ciutadà. Això permetria oferir nous serveis, com les portes obertes o visites
escolars, per tal de donar a conèixer el treball que duem a terme des de l’arxiu i les fonts
primàries de què disposem, posant-les a l’abast dels estudiants i investigadors que hi
estiguin interessats.
Paral·lelament, cal augmentar la presència de l’Arxiu a la web municipal, publicant-hi
nous recursos i, a mesura que sigui possible, apunts històrics sobre efemèrides o curiositats
santpolenques, que puguin despertar l’interès dels usuaris sobre la documentació històrica
de què disposem i que està a disposició de tothom qui ho vulgui.
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2.3. TRANSFERÈNCIES
Durant l’any 2014 l’AMSPM ha rebut 7 transferències de documentació, procedent de
diverses àrees de l’Ajuntament, que suposen un total de 10,88 metres lineals de
prestatgeria.
Per tal de conèixer-ne els detalls, cal que observem la taula que es mostra tot seguit:

TRANSFERÈNCIES 2014
NÚM.

DATA

UNITAT

TIPOLOGIA DOCUMENTAL

ANY

PRODUCTORA
1

2

3

10/01/14

29/01/14

03/03/14

SECRETARIA

SECRETARIA

URBANISME

METRES
LINEALS

Llibres actes CMP

1982-1985

0,12

Llibres actes CG

1985-2004

0,48

Llibres actes JGL

2004-2011

0,48

Liquidacions OGT

2005-2010

0,24

Subvencions Diba
Subvencions PUOSC

2006-2011
2004-2007

0,24
0,12

Expedients administratius d’obres

2007-2013

0,24

Disciplina urbanística

2004-2008

Llicències d’activitats

2008

0,1
0,2

Llicències d’obres majors

2001-2008

1,2
0,48

4

07/03/14

RECURSOS HUMANS

Expedients personal funcionari

1966-2013

5

14/04/14

INTERVENCIÓ

Manaments de pagament

2008

2,2

Manaments d’ingrés

2008

0,22

Recaptació OGT

2007-2008

0,32

Nòmines

6

7

14/04/14

11/06/14

REGISTRE

URBANISME

0,9

Liquidacions Seguretat Social

0,12

Retencions IRPF

0,12

Correspondència d’entrada

2008

1,4

Correspondència de sortida

2008

1,1

Diversos urbanisme i antenes

1995-2008

0,48

Serveis jurídics

2007-2009

0,12

TOTAL ML

10,88

A la gràfica següent s’hi mostren les transferències rebudes l’any 2014, segons les
àrees municipals d’on prové aquesta documentació. Així, observem que l’ingrés més
important s’ha dut a terme des del departament d’Intervenció, seguit pel de Registre.
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El següent gràfic ens permet seguir l’evolució de la documentació transferida a
l’AMSPM, des de l’any 2008 fins el 2014. Amb els 10,88 ml d’enguany ens situem un xic per
damunt de la mitjana de creixement anual, que es situa en 10 ml.
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2.4. AVALUACIÓ DOCUMENTAL / ELIMINACIÓ
Durant l’any 2014 l’AMSPM s’ha encarregat, com ja hem anat fent els últims anys, de
la gestió de les tasques d’avaluació de la documentació de l’Ajuntament de Sant Pol, sempre
d’acord al marc legal fixat per la Generalitat de Catalunya, que estableix les condicions i els
terminis en què cada tipologia de document pot ser destruïda, a través de les Taules
d’Avaluació documental (TAD). Això permet que la documentació pugui ser destruïda “in
situ” a les oficines municipals i, evitar, d’aquesta manera, col·lapsar encara més l’Arxiu,
transferint únicament aquella documentació que té terminis de conservació més llargs o de
caràcter permanent.

Tot plegat ha permès l’eliminació de 7,12 metres lineals de documentació, que
corresponen a les següents tipologies documentals:

Acord Junta de Govern Local de 26/02/14:
Expedients sancionadors en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor (2006-2008)
Codi TAD: 029 (DOGC 5157)
Resolució: Destrucció total en un termini de cinc anys des del tancament de l’expedient
Volum documental: 3,7 ml
Acord Junta de Govern Local de 29/04/14:
Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria ILT (1985-2008)
Codi TAD: 018 (DOGC 1854)
Resolució: Destrucció total en un termini de cinc anys des de la finalització de la situació
d’ILT
Volum documental: 0,30 ml
- Control horari del personal (1994-2011)
Codi taula d’avaluació: 012 (DOGC 1854)
Resolució: Destrucció total en un termini d’un any des de l’acabament de l’any natural en
què s’han produït. En cas de faltes disciplinàries, s’eliminaran un cop hagi prescrit la sanció
Volum documental: 3,12 ml
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3. Difusió
3.1. APUNTS HISTÒRICS
L’objectiu d’aquesta secció és donar a conèixer tot un seguit d’apunts i curiositats
sobre la història de Sant Pol. En alguns casos sorgeixen arrel de les consultes que es duen a
terme a l’arxiu, o en d’altres buscar efemèrides o fets històrics rellevants i posar-los en
relació amb la documentació que conservem a l’AMSPM. L’objectiu és el de publicar-les a la
web municipal, per tal de donar a conèixer la feina de l’arxiu i posar-la a disposició de
tothom que hi estigui interessat.

3.1.1. Sant Pol vist amb ulls d’un pintor de la cort reial del segle XVIII
La col·laboració entre l’Arxiu Municipal i l’historiador palamosí Gabriel Martín, ens ha
permès conèixer l’origen i la història de la famosa pintura de la platja de Sant Pol, que data
del segle XVIII i que constitueix una de les representacions més antigues que conservem de
la nostra vila.

Mariano Ramon Sánchez, fou un autor i
miniaturista espanyol, especialitzat en la
pintura de paisatges, que el 1781 rep
l’encàrrec, de part del rei Carles III, de
dur a terme un seguit de vistes dels
ports

d’Espanya,

amb

l’objectiu

de

decorar el “Gabinete de marinas” del
futur

rei

d’Astúries.

Carles

IV,

Aquesta

llavors

tasca

el

príncep
duu

a

recórrer el litoral espanyol fins arribar a Catalunya, l’octubre de 1787, prenent com a punt
de partida la ciutat de Barcelona, des d’on inicia un recorregut cap al nord, vorejant la costa
i fent escala a diverses poblacions del Maresme, la Selva i l’Empordà. Durant el seu periple,
va prendre notes i va fer dibuixos del castell de Montgat, Caldes d’Estrac, Arenys, Sant Pol,
la torre de Calella, Blanes, Lloret, Tossa i, finalment, dels ports de Sant Feliu de Guíxols,
Palamós i Roses.
Malgrat el gran nombre d’esbossos que va fer Sánchez, només alguns van culminar en
pintures a l’oli, aparentment en relació amb la transcendència comercial i estratègica dels
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ports, que era el que interessava de debò al monarca1. Aquest no fou, però, l’únic factor que
va tenir en compte el pintor, tal com posa de manifest l’elecció de l’embarcador de Sant Pol,
en detriment d’altres ports com Canet o Blanes, amb una activitat pesquera, naviliera i
comercial molt més destacada.
Gabriel Martín, al seu article titulat “Puertos del norte de Cataluña”, que forma part
d’un ambiciós treball sobre l’obra de Mariano Ramon Sánchez2, apunta com a possible causa
de l’elecció de Sant Pol la seva bellesa natural, preservada gràcies a l’aïllament que
caracteritzà la nostra vila, que es mantingué com a poble de pescadors fins l’arribada del
ferrocarril a finals del XIX. La pintura representa un grup de pescadors a la platja, situada
entre el mar i la Riera, que estava inundada d’aigua marina, formant una mena d’estany. En
un segon pla hi apareix el poble, amb l’església de Sant Jaume, i al fons, desdibuixada,
l’ermita de Sant Pau.

4. Projectes de l’AMSPM
De cara al 2015 la prioritat és acabar la confecció del Catàleg de Llicències d’obres i
Activitats, atès que l’actualització de dades i el control dels expedients a nivell d’unitat
documental són bàsics per tal d’agilitzar el treball administratiu i poder localitzar i servir els
expedients el més ràpidament possible. Per més endavant quedaria ja la catalogació dels
plànols urbanístics que també conservem a l’Arxiu Municipal, tasca que pretenem abordar en
un futur.
Per tal de millorar la difusió dels fons històrics que custodiem quelcom bàsic és
l’elaboració del Quadre de fons de l’AMSPM. També cal abordar la tasca de fer l’inventari dels
fons no municipals, que suposen una font de primer ordre per a l’estudi de la història de
Sant Pol i que poden contribuir a l’augment de les visites d’usuaris externs a l’Arxiu.
Un altre aspecte clau a l’hora de fomentar la difusió és continuar actualitzant els
continguts de la pàgina web de l’Ajuntament i, si és possible, anar-hi penjant alguns dels
documents històrics de què disposem, acompanyats d’apunts o curiositats que els posin en
relació amb el Sant Pol de l’època i aportin, d’aquesta manera, informació que acosti els

1

La monarquia hispànica sempre va tenir un gran interès pels ports del nord de Catalunya a causa de la seva
rellevància comercial, al bell mig de la ruta de cabotatge que conduïa a França i a Itàlia, i la seva particular situació
estratègica a prop de la frontera amb França.

2

Una mirada ilustrada, los puertos españoles de Mariano Sánchez. Fundación Juanelo Turriano, Madrid 2014.
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usuaris a la realitat de l’Arxiu i els cridi l’atenció sobre la feina que hi duem a terme i els
documents de què disposem.
Per acabar hem de continuar insistint en el problema d’espai que té l’actual edifici
d’Arxiu. Així, caldrà continuar amb l’eliminació de les sèries documentals de manaments
d’ingrés i de pagament, a fi i efecte de guanyar metres per poder absorbir la documentació
que es vagi generant des de l’Ajuntament de Sant Pol i assegurar, a curt termini, la
supervivència de l’actual equipament d’Arxiu Municipal.

Sant Pol de Mar, març de 2015
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