FONS DOCUMENTALS AMSPM
FONS: Ajuntament Sant Pol de Mar
1- Àrea d’identificació
1.1 Codi de referència
CAT AMSPM 01 01
1.2 Nivell de descripció
Fons documental
1.3 Títol
Ajuntament de Sant Pol de Mar
1.4 Dates
1737-en curs
1.5 Volum i suport
266 metres lineals de prestatgeria, paper

2- Àrea de Context
2.1 Nom del productor
Ajuntament de Sant Pol de Mar

2.2 Història del productor
La vila de Sant Pol de Mar deu el seu origen al monestir de Sant Pau, els
primers documents del qual són del segle X. A l’època medieval la població
visqué una etapa d’esplendor al voltant de l’activitat econòmica del
monestir, entre el segle XI el XIV, quan Sant Pau aconseguí ser un
important centre cultural que disposava d’una ben dotada biblioteca i un
scriptorium. El prior de Sant Pau era l’encarregat de comprar els llibres per
al rei. El fons municipal conserva alguns pergamins relatius a aquest
període. A mitjans del segle XV, en un context de crisi econòmica general,
de pestes i de guerres civils, els monjos abandonaren definitivament el
monestir.
A finals del segle XVI s’inicià la recuperació. El 1574 Sant Pol tenia 65 focs i
pocs anys després construí l’actual església de Sant Jaume. El 1599 Sant

Pol s’independitzà de Sant Cebrià i va aconseguir ser municipi propi. A
través del conreu de la vinya, la comercialització del vi amb Amèrica i
l’activitat pesquera experimentà un constant creixement econòmic, al llarg
dels segles XVII i XVIII, malgrat alguna guerra que, com la de Successió,
devastà per complet la població. Al fons municipal conservem una relació
cadastral d’aquest període, datada de 1737.
Al segle XIX, amb l’arribada del tren el 1859, cresqué molt el sector
industrial. Aquest, juntament amb una agricultura diversificada i un sector
pesquer dels més importants de la comarca pel que fa a ocupació, van ser
els artífex d’una nova etapa de creixement. El 1860 Sant Pol tenia ja 1.500
habitants i des dels inicis del segle XX adquirí renom, que encara perdura,
com

a

vila

d’estiueig.

Pertany

a

aquest

període

la

variada

obra

arquitectònica modernista del municipi, la major part de l’arquitecte Ignasi
Mas Morell, del qual destaca l’edifici de les Escoles, inaugurat el 1910.
Aquest

i altres

plànols

arquitectònics

formen

també

part

del fons

documental de l’Arxiu Municipal de Sant Pol.
Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar contemporani, les primeres
actes del consistori conservades a l’Arxiu Municipal daten de 1841.

2.3 Història arxivística
El 27 de novembre de l’any 2000, l’Ajuntament de Sant Pol signa amb la
Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona un conveni de
col·laboració per a la classificació, ordenació i manteniment del fons
municipal. Això desemboca finalment en la contractació d’una arxivera a
jornada parcial, que serà qui posarà en marxa el Servei d’Arxiu.

2.4 Dades sobre l’ingrés
Fons conservat per la institució productora. Els documents ingressats a
l’AMSPM no sempre ho han fet de forma normalitzada. Les transferències de
documentació van començar a produïr-se a partir de 2002, però tot i això
seguia existint documentació que ingressava directament, sense deixar-ne
constància. A partir de l’any 2009, tota la documentació ingressada al

dipòsit de l’Arxiu Municipal ho fa ja pel procediment de transferència
normalitzada.

3- Àrea de contingut i estructura
3.1 Abast i contingut
El fons conté els documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Sant Pol
en l’exercici de les seves funcions, competències i serveis al llarg de la seva
història.

En

aquest

sentit,

els

documents

constitueixen

el testimoni de les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans, persones
físiques o jurídiques, com també de les seves relacions amb altres
institucions i administracions.
Des del segle XI fins al segle XVIII només es conserva un reduït però
significatiu conjunt de documents, entre els quals cal destacar alguns
pergamins relatius a títols de concessió de drets i béns. És a partir del segle
XVIII i, sobretot, del XIX, quan es van iniciant les sèries de documents que
formen el fons de l’Ajuntament de Sant Pol. Això permet resseguir els
acords dels òrgans col·lectius de govern (Ple de l'Ajuntament, Comissió
Municipal Permanent, etc.), la comptabilitat i la fiscalitat municipal,
l'assistència social, les obres públiques, privades i urbanisme; les lleves
militars, la seguretat pública, els padrons d'habitants, les eleccions,
l'ensenyament, la cultura, el serveis agropequaris, etc.

3.2 Sistema d’organització
Tota la documentació que integra el fons municipal està organitzada a partir
de sèries o grups de documents, que deriven de la tramitació seriada i
continuada en el temps d’activitats i procediments administratius, d’acord
amb la normativa vigent en cada moment. Dins de cada sèrie o grup, els
documents es troben ordenats, normalment, per ordre cronològic.
El fons també consta d’algunes col·leccions factícies, com és el cas dels
cartells.
Des de l’any 2000 s’està aplicant el quadre de classificació que el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va proposar per a la
documentació municipal l’any 1989 (Normes per a la classificació de la

documentació municipal), amb algunes actualitzacions per adaptar-lo a la
realitat documental actual. Seguint aquest quadre, la documentació es
classifica a partir de criteris orgànico-funcionals.
3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació
D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, a tots els documents
públics, com és el cas de la documentació de l’Ajuntament de Sant Pol, s’ha
d’aplicar la normativa d’avaluació, a partir de la qual se’n determina la
conservació per raó dels seus valors (jurídic, administratiu, històric, etc.) o
bé l’eliminació, ja sigui total o parcial, transcorregut un període de temps
establert. Com a norma general, els documents d’arxiu anteriors a l’1 de
gener de 1940 són de conservació permanent, i pel que fa als documents
posteriors a aquesta data, la normativa estableix que cap document no pot
ésser eliminat si no se segueix la normativa i els procediments establerts.
La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD),
adscrita al Departament de Cultura, es l’òrgan responsable de resoldre les
propostes d’avaluació presentades pels diferents arxius de Catalunya, així
com impulsar i coordinar l’elaboració i revisió de les taules de d’avaluació
documental, que les eleva al conseller de Cultura per a la seva aprovació.
Aquestes taules, que es publiquen periòdicament al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, indiquen a nivell de sèrie documental o grup
d’expedients la resolució de l’avaluació i, per tant, la seva conservació o
eliminació.
Actualment disposem d’un nombre considerable de taules d’avaluació
documental referides a sèries de l’administració local aprovades per la
CNAATD. A partir d’aquestes s’han anat aplicant els criteris d’eliminació en
algunes sèries concretes, generades per l’Ajuntament de Sant Pol.
3.4 Increments
Anualment es transfereixen al dipòsit de l’AMSPM uns 10 metres lineals de
documents en suport paper, procedents de les diverses àrees orgàniques de
l’Ajuntament. La documentació que es transfereix té una antiguitat que
oscil·la entre 5 i 30 anys.

4- Àrea de condicions d’accés i ús

4.1 Condicions d’accés
D’acord amb la normativa vigent, i tenint en compte la seva condició de
documentació pública, els documents que integren el fons municipal són de
lliure accés, llevat d’aquells que contenen dades personals. En aquest últim
cas, fins que no finalitzin els terminis de reserva establerts per la legislació
corresponent, només podran ser accessibles als mateixos titulars de les
dades, i als tercers que acreditin un interès legítim o científic, prèvia
autorització de l’òrgan competent.

4.2 Condicions de reproducció
La reproducció dels documents per mitjans mecànics i digitals es farà
d'acord amb la legislació vigent i sempre que la conservació de la
documentació no ho impedeixi.
4.3 Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics
Tots els expedients es troben en suport paper.
4.5 Instruments de descripció
Base de dades en acces, facilitada l’any 2012 per la Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, que es va actualitzant periòdicament.

5- Àrea de documentació relacionada
L’Arxiu Comarcal del Mataró conté documentació relativa a la Comarca del
Maresme i als seus municipis.

6- Àrea de notes
6.1 Notes

7- Àrea de control de la descripció
7.1 Autoria i dates
Cristina Bosch, AMSPM , juny de 2012

7.2 Fonts
La pròpia unitat de descripció i, per informar l’element Història del
productor també s’ha utilitzat el lloc web www.santpol.cat

7.3 Regles i convencions
NODAC I ISAD(G)

