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D O C U M E N T A 
 

 

 

 MONISTROL     DE     MONTSERRAT 

        Any II  Nº8       Octubre - Desembre, 2010 

 

Editorial  

 

En temps de crisi econòmica, topem amb molts obstacles a l’hora d’endegar 

projectes i actuacions en benefici del nostre poble i de les seva identitat cultural; 

emperò, lluny de caure en el desànim, des de la Regidoria de Cultura procurem anar 

treballant progressivament, en la mesura de les nostres possibilitats, en la recuperació, 

preservació i difusió del nostre patrimoni històric. Endemés, volem donar un impuls a 

tot allò que suposi recobrar la nostra història local, aquella més desconeguda, 

concernent a molts monistrolencs i al conjunt del poble, com per exemple l’estudi de la 

muralla de Monistrol de Montserrat. No podem avançar massa cosa més perquè la feina 

acurada és un treball lent per definició. Amb tot, esperem que ben aviat el puguem 

oferir al conjunt de la vila. 

Joan Miró  

Regidor de Cultura 

 

Notícies de l’Arxiu 

 

Ingrés llibre poesia patriòtica catalana de 1934 

La biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat continua 

ampliant el seu fons. La donació de diferents llibres d’història per part d’uns 

monistrolencs ha permès ingressar, entre altres títols, un recull antològic de poesia 

patriòtica catalana editat l’any 1934. Aquest ingrés ha estat possible després d’una 

selecció prèvia, a l’abast de l’entorn montserratí, dels llibres donats.  
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Article 

 

Proposta de quadre de classificació del fons de l’Ajuntament de Monistrol de 

Montserrat. 

Laura Corrales Burjalés 

Llicenciada en Història de l’Art 

Estudiant d’Arxivística i Gestió Documental 

 

Presentació1 

El treball se centrarà en adequar el quadre de classificació orgànico-funcional 

del fons de l’Administració local, que fou realitzat entre els anys 1992-2007, als 

principis de classificació vigents. El quadre que operarem pren com a referència un 

antic model, pensat per a la classificació de la documentació municipal, que fou ideat 

per Josep Matas. L’objecte d’aquest treball és, doncs, simplificar el quadre original, fer-

lo més intel·ligible, endemés d’actualitzar-lo, tot replantejant la seva estructura, la seva 

codificació així com algunes entrades del quadre.  

 

El present estudi s’estructura en tres grans apartats. Primerament, s’ha procedit a 

contextualitzar el fons de l’Administració local de Monistrol de Montserrat donant a 

conèixer el seu productor, és a dir, el poder municipal; el seu bagatge arxivístic i el 

contingut i estructura del fons documental. En aquest darrer aspecte, es descriurà l’abast 

cronològic i de contingut de la documentació i l’estructura interna d’aquesta, fent palès 

el sistema de classificació vigent fins al moment. En segon lloc, s’han analitzat les 

funcions i activitats que realitza l’Administració local pel que fa al tractament o a la 

gestió de la documentació. Per acabar, l’últim apartat s’ha dedicat a l’objecte 

fonamental d’aquest treball, el quadre de classificació, amb una breu explicació de les 

característiques principals del quadre original o vigent i els inconvenients que, segons el 

meu parer, aquest sembla presentar. Com alternativa a aquest quadre, s’ha presentat una 

nova proposta de quadre, amb el qual s’ha respectat l’estructura orgànico-funcional de 

                                                 
1 El present article és el resultat d’un treball efectuat amb motiu de l’assignatura de Sistemes de 

classificació i arxivament, impartida en l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), durant el curs 2009-2010.  Aquest 
treball ha estat possible gràcies a l’ajut i a la informació proporcionats per l’actual arxiver municipal, en 
Joan Xavier Quintana i Segalà. 
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l’anterior,  seguit de la metodologia o criteris emprats per a la seva implantació així com 

dels canvis que s’han efectuat respecte a l’original.  

 

El fons de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat  

 

Història del productor 

Els orígens de la població de Monistrol de Montserrat es remunten a l’any 888, 

tanmateix la documentació municipal més antiga que es conserva data del segle XIV. 

Des del segle XV, Monistrol de Montserrat va disposar de la presència de notaris reials 

o apostòlics. Els primers llibres d’actes municipals conservats són del segle XVI, a 

través dels quals podríem perfilar l’activitat del municipi al llarg de l’edat moderna. La 

població monistrolenca va experimentar com a principals canvis l’expansió de la 

indústria paraire municipal, la construcció d’algunes infraestructures importants i la 

vinculació del municipi al monestir de Montserrat. 

 

A partir dels segles XIX i XX, l’evolució del poder municipal va estar marcat 

pel context politicosocial, com ara els conflictes bèl·lics, incessants durant la dinovena 

centúria, i les transformacions contínues de l’administració catalana en els períodes de 

la Dictadura de Primo de Rivera (1925-1930), la Segona República (1932-1936), la 

Guerra Civil espanyola (1936-1939) i el règim franquista (1939-1975). És probable que, 

a final del segle XIX o a inici del segle XX, l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

que, fins aleshores, s’ubicava a la Plaça del Bo-bo, visqués el seu primer trasllat i se 

situés al seu emplaçament actual: la plaça de la Font Gran.  

 

Història arxivística  

Al llarg dels anys, la documentació de l’Administració local va romandre en 

l’immoble municipal custodiada per personal no especialitzat, en condicions no 

favorables per a la conservació de la documentació, la integritat de la qual també fou 

afectada pels esdeveniments bèl·lics i polítics en què es va veure immers el país, 

especialment en la dinovena i vintena centúries. Tanmateix,  pel que fa a la Guerra Civil 

de 1936, no es coneix l’abast de la incautació documental, efectuada per les tropes 

franquistes en la seva arribada a l’any 1939. A priori, el fons municipal no presenta 

grans llacunes com a conseqüència de la repressió franquista. 
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La promulgació de la llei d’arxius de 1985 no va tenir cap mena d’incidència en 

l’activitat de l’Arxiu Municipal de Monistrol, el qual patia un progressiu abandonament 

de la gestió arxivística i un fort deteriorament de l’estat de la documentació. No va ser 

fins a l’any 1992 que l’Arxiu, en conveni amb el Centre d’Estudis del Bages i en 

coordinació amb la Diputació de Barcelona, va disposar de la figura de l’arxiver 

itinerant.  Diferents municipis del Bages van haver de compartir un tècnic especialitzat; 

d’aquesta manera, es creia donar resposta a les necessitats municipals. No obstant això, 

la manca de recursos logístics, l’estat físic del dipòsit, l’augment constant de 

documentació fruit de la complexitat administrativa i altres factors humans van 

condicionar un progressiu col·lapse de l’Arxiu Municipal.  

 

Amb motiu d’un informe negatiu de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de 

Barcelona, entre el 2006 i el 2007, l’equip de govern va optar per donar una solució 

provisional a l’estat caòtic de l’Arxiu Municipal. La resolució presa en aquell moment 

va ser el trasllat de la documentació històrica municipal a l’Arxiu Comarcal del Bages a 

Manresa. Abans de procedir a la seva transferència, gràcies a la intervenció de personal 

tècnic especialitzat, es va poder classificar i ordenar aquesta part del fons municipal que  

abraça del segle XIV al 1970. En espera d’una descripció més acurada, a hores d’ara, la 

documentació històrica de l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat romà en 

dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Bages, obert a la consulta pública.  

 

Així doncs, l’any 2007, el fons municipal es troba dividit en tres dipòsits: la 

documentació històrica a Manresa; la documentació administrativa a l’Arxiu Municipal, 

el qual s’ubica en una estança del mateix Ajuntament, i un dipòsit improvisat en un 

immoble municipal (Can Comas), en situació de prearxivatge i en espera que l’arxiver/a 

municipal d’aleshores decidís l’esdevenidor de la documentació dipositada.  

Tanmateix, l’aparició de bacteris en l’estança de l’Ajuntament, en què s’ubicava 

l’Arxiu Municipal, va motivar-ne l’apuntalament a la vegada que es prohibia l’accés al 

seu interior. Davant d’aquesta situació, aquell mateix any es va resoldre el trasllat del 

fons administratiu a unes altres dependències municipals (Can Gibert), en situació de 

provisionalitat. 

 

A mitjan 2008, solucionats els problemes de l’Arxiu, s’efectua el retorn de la 

documentació administrativa a l’edifici de l’Ajuntament. No obstant això, es decideix 
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crear de manera provisional un arxiu intermig a l’edifici històric de Can Gibert. Així 

doncs, a hores d’ara, el fons es troba dividit en quatre emplaçaments diferents: 

 

Dipòsit         Tipus de documentació 

Ajuntament Activa 

Can Gibert Semiactiva (i alguna històrica) 

Can Comas Pendent de revisió. A eliminar o 

a retornar a l’Arxiu Municipal  

ACBG (Manresa) Històrica 

 

 

Abast i contingut 

Cal tenir en compte la delimitació del fons de l’Ajuntament de Monistrol, el qual 

aplega aquella documentació generada o rebuda per l’administració local en l’exercici 

de les seves activitats. El fons destaca per la seva unicitat, atès que inclou documentació 

activa, semiactiva i inactiva, aquesta última es remunta fins al segle XIV. Tanmateix, 

les sèries documentals no comencen a tenir una continuïtat regular fins al segle XVI 

amb les actes municipals. La riquesa del fons municipal recau en la seva vasta 

cronologia així com en la seva heterogeneïtat documental. Un estudi més exhaustiu 

posaria de manifest unes possibilitats documentals molt poc habituals en municipis de 

les seves característiques humanes.  

Val a dir que, l’Arxiu Municipal, a més de comptar amb el fons de l’Ajuntament, 

el qual es divideix en històric i en administratiu, també es composa d’altres fons 

documentals com ara el de la Notaria de Sant Pere de Monistrol i diversos fons privats, 

d’empreses, d’associacions i personals: 

 

Fons Abast cronològic Metres lineals 

Fons històric municipal 1324 – 1970 70 

Fons administratiu 1971 - 2010 119,4 

Fons notarials s. XV 0,10 

Fons d’associacions i fundacions 1890 – 1945 6 

Fons comercials i d’empreses 1945 – 1975 0’50 

Fons personals XVIII-XX 4 
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Sistema d’organització 

Quant al sistema d’organització, el fons de l’Ajuntament de Monistrol, a 

l’actualitat, s’estructura a partir d’un quadre de classificació orgànico-funcional, el qual 

organitza la documentació conforme a les diferents unitats administratives de 

l’Ajuntament i amb la funció principal de cadascuna d’elles. El quadre inclou tant 

documentació històrica com administrativa del poder municipal, la qual s’agrupa en els 

següents grups de sèries:   

 

 
 
 Anàlisi de la gestió documental de l’Administració local 

Cal tenir present que no existeix una política documental pròpia del centre. Per 

una banda, no hi ha un sistema de gestió documental; la documentació activa és 

transferida a l’Arxiu juntament amb una relació sumària a nivell d’unitat d’instal·lació 

que serveix com a orientació per a l’arxiver. En el cas de Secretaria, la documentació es 

transfereix amb una descripció a nivell d’unitat documental composta (expedient). La 

documentació produïda per les diferents regidories rarament arriba a transferir-se a 

l’Arxiu. Bàsicament, hi arriba tota la documentació de les unitats administratives de 

gestió. La única codificació existent en la documentació generada per l’Administració 

local és l’enumeració anual dels expedients produïts per la unitat administrativa 

corresponent.  

Respecte a la documentació que rep l’Ajuntament, tampoc existeix codi de 

classificació, tan sols, des del registre general, s’assigna una enumeració correlativa 

Administració general (1544/2004) 

Hisenda Municipal (1800/2004) 

Proveïments (1844/1990) 

Beneficència i assistència social (1863/1986) 

Sanitat (1852/1988) 

Obres Públiques i Urbanisme (1845/1998) 

Seguretat Pública (1841/1982) 

Servei Militar (1841/1967) 

Població (1847/1992) 

Eleccions (1891/2000) 

Instrucció pública (1858/1986) 
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anual juntament amb la data de recepció. Per tant, la documentació no és codificada en 

les seves unitats productores d’origen, sinó que l’arxiver s’ocupa de la classificació i 

organització d’aquesta documentació, un cop li és transferida. Així doncs, l’Arxiu 

Municipal és el responsable d’aplegar, gestionar, classificar, custodiar, conservar i 

difondre els fons documentals generats per les diferents unitats productores que 

composen l’Ajuntament, amb l’objecte principal d’esdevenir una eina administrativa 

eficaç per a la gestió de les competències municipals i, a la vegada, d’oferir als 

ciutadans, als estudiosos i al públic en general un servei cultural per a la recerca i la 

difusió històriques.  

Per una altra banda, no hi ha un reglament d’arxiu, el qual només es regeix per la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i 

Documents, entre d’altres normatives estatals i autonòmiques.  

 

Proposta de quadre de classificació 

 

a) Anàlisi de l’estructura del quadre original 

Es tracta d’un model de quadre orgànic- funcional, en el qual els criteris bàsics 

de classificació són les funcions que legalment desenvolupa l’Ajuntament i, com a 

criteri auxiliar, s’adopten els criteris orgànics, les formes d’organització interna i 

l’estructura administrativa i de govern encara que, en ocasions, també es té com a 

referent algunes tipologies documentals. L’estructura del quadre es defineix 

jeràrquicament en cinc nivells codificats, mal que aquesta no sempre es compleix i 

s’arriba fins a sis nivells de classificació. El codi emprat és numèric correlatiu i segueix 

la següent lògica:  

Lectura del codi 

1. SECCIÓ 

1.2 SUBSECCIÓ 

1.2.3 SÈRIE 

1.2.3.4 Subsèrie 

1.2.3.4.5 Agrupacions documentals 

(2.2.2 No existent) 
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Si s’analitza el quadre original amb minuciositat ens adonem que, malgrat 

fonamentar-se en un model de quadre apriorístic com és el del Josep Matas, no segueix 

una metodologia congruent i metòdica en la seva aplicació. Podem trobar un seguit de 

incoherències i, fins i tot, de llicències que resten uniformitat a l’estructura. D’ aquestes 

anomalies, destacaré les següents: 

 

� Entrades que no corresponen amb la documentació existent. 

� Subdivisions excessives.  

� Reiteració d’entrades i tipologies documentals. 

� Referències externes que remeten a altres entrades d’una mateixa tipologia 

documental.  

� Entrades sobre les quals no existeix documentació.  

� Entrades innecessàries, com ara duplicats. 

� Entrades confoses.  

� Codificacions errònies.  

 

 

a) Representació gràfica de la proposta de quadre  

 

01    ADMINISTRACIÓ GENERAL  

  

01.01    TÍTOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS 

01.02    ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN  

 

01.02.01    Ple de l’Ajuntament / Consell Municipal 

 

01.02.01.01    Actes de sessions del ple 

01.02.01.02    Expedients de sessions del ple 

01.02.01.03    Ordenances i reglaments 

01.02.01.04    Constitució de l’Ajuntament 

01.02.01.05    Càrrecs municipals 

01.02.01.06    Mocions 

01.02.01.07    Delegacions de servei 

 

01.02.02    Comissió de Govern / Comissió Municipal Permanent / Junta de  

      Govern Local 
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01.02.02.01   Actes de sessions de la Comissió de Govern / Comissió  

          Municipal Permanent / Junta de Govern Local 

01.02.02.02   Expedients de sessions de la Comissió de Govern /  

          Comissió Municipal Permanent / Junta de Govern Local 

 

01.02.03    Comissió de governació 

01.02.04    Comissions informatives especials 

01.02.05    Organitzacions supramunicipals 

 

01.02.05.01    Mancomunitats 

01.02.05.02    Consell Comarcal 

01.02.05.03    Organitzacions associatives d’ens locals 

01.02.05.04    Consorcis 

 

01.03    ALCALDIA 

 

01.03.01    Resolucions i decrets 

01.03.02    Bans, edictes, Avisos 

01.03.03    Convenis 

01.03.04    Expedients d’alcaldia 

01.03.05    Queixes i peticions 

 

 

01.04    SECRETARIA 

 

01.04.01    Estadístiques generals 

01.04.02    Estudis i informes 

01.04.03    Expedients de secretaria 

01.04.04    Memòries municipals 

01.04.05    Certificacions 

01.04.06    Contractació administrativa 

 

01.04.06.01    Contractació d’obres 

01.04.06.02    Contractació de gestió de serveis públics 

01.04.06.03    Contractació de subministraments 

01.04.06.04    Contractació de serveis 

01.04.06.05    Contractació de consultoria i assistència tècnica 

01.04.06.06    Contractació de naturalesa especial 

 

01.04.07    Arxiu 
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  01.04.07.01   Gestió 

01.04.07.02   Atenció als usuaris 

   01.04.07.03    Fons bibliogràfic 

  01.04.07.04    Difusió 

 

01.05    SERVEIS JURÍDICS 

  

01.05.01    Informes i dictàmens 

01.05.02    Causes 

 

01.06    RECURSOS HUMANS 

  

01.06.01    Organització del personal 

01.06.02    Selecció i provisió de personal 

01.06.03    Règim disciplinari 

01.06.04    Expedients personals 

01.06.05    Situacions administratives 

01.06.06    Formació de personal  

01.06.07    Relacions laborals 

01.06.08    Condicions de treball 

 

01.07    CORRESPONDÈNCIA 

  

01.07.01    Registre d’entrada 

01.07.02    Registre de sortida 

01.07.03    Correspondència d’entrada 

01.07.04    Correspondència de sortida 

 

01.08    MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

01.08.01    Butlletí municipal 

01.08.02    Emissora municipal 

01.08.03    Televisió municipal 

01.08.04    Pàgina web municipal 

 

01.09    PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

01.10    PROTOCOL 
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02    HISENDA 

 

02.01    PATRIMONI 

 

02.01.01    Descripcions generals, inventaris de béns 

02.01.02    Adquisició de béns 

02.01.03    Alineació de béns 

02.01.04    Aprofitament de béns 

02.01.05    Alteració de qualificació jurídica dels béns 

02.01.06    Defensa del patrimoni 

 

02.02    INTERVENCIÓ 

 

02.02.01   Comptes 

 

02.02.01.01    Compte general 

02.02.01.02    Registre de manaments d’ingrés 

02.02.01.03    Registre de manaments de pagament 

02.02.01.04    Manaments d’ingrés 

02.02.01.05    Manaments de pagament 

02.02.01.06    Llibre major / Major de comptes 

02.02.01.07    Llibre diari d’intervenció / Llibre d’operacions / Diari  

general d’operacions 

02.02.01.08    Llibre d’intervenció / Esborrany de despeses / Diari  

           intervenció despeses / diari general de despeses  

02.02.01.09    Esborrany d’ingressos / Diari d’intervenció d’ingressos /  

diari general d’ingressos / Diari d’operacions del   

pressupost d’ingressos 

02.02.01.10    Llibre general de despeses 

02.02.01.11    Llibre general de rendes i exaccions 

02.02.01.12    Llibre d’inventaris i balanços 

02.02.01.13    Llibre de VIAP / llibre major de conceptes no  

   pressupostaris 

02.02.01.14    Llibre de comptes corrents / Llibre major del pressupost  

d’ingressos i despeses 

02.02.01.15    Llibre auxiliar d’ingressos 

02.02.01.16    Llibre auxiliar de despeses 

02.02.01.17    Llibre auxiliar i subauxiliar 

 

02.02.02    Pressupost municipal 
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02.02.02.01    Pressupost ordinari  

02.02.02.02    Pressupost extraordinari / pressupost d’inversions 

02.02.02.03    Pressupost especial 

02.02.02.04    Pressupost refós 

02.02.02.05    Pressupost addicional 

 

02.02.03    Endeutament 

02.02.04    Transferències 

02.02.05    Subvencions 

 

02.02.05.01    Subvencions per a l’Ajuntament 

02.02.05.02    Subvencions a les entitats 

 

02.02.06    Informes i estadístiques financeres 

 

02.03    TRESORERIA 

  

02.03.01   Caixa 

 

02.03.01.01    Llibres d’actes d’arqueig 

02.03.01.02    Llibre caixa 

02.03.01.03    Llibre auxiliar de caixa 

02.03.01.04    Llibre diari d’ingressos i despeses de dipositaria 

02.03.01.05    Llibre d’arqueig diari 

02.03.01.06    Devolució de fiança 

02.03.01.07    Caixes i bancs. Comptes corrents 

02.03.01.08    Liquidació d’impostos (IVA) 

02.03.01.09    Justificants de caixa 

 

02.03.02 Retribucions i previsió social 

 

 02.03.02.01   Nòmines i retribucions 

 02.03.02.02   MUNPAL 

 02.03.02.03   Règim General de la Seguretat Social 

 02.03.02.04   Assistència sociosanitària 

  

02.03.03 Caixa Municipal de Previsió 

02.03.04 Recaptació 
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 02.03.04.01    Expedients de constrenyiment i executòries 

 02.03.04.02    Liquidacions, plecs de càrrec 

 02.03.04.03    Fallits i baixes 

 02.03.04.04    Comunicació de recaptació 

 02.03.04.05    Llistes cobratòries 

02.03.04.06  Llibre de comptes corrents de recaptació en període  

                       voluntari i executiu 

 02.03.04.07    Registres de recaptació 

 02.03.04.08    Embargaments 

 02.03.04.09    Inspecció tributària 

 

02.04    FISCALITAT  

 

02.04.01 Talles i estims 

02.04.02 Impostos municipals i estatals 

 

02.04.02.01 Amirallament 

02.04.02.02 Cadastre 

02.04.02.03 Contribució territorial / Contribució d’immobles, conreu i  

ramaderia 

02.04.02.04 Contribució territorial rústica i pecuària / IBI rústica 

02.04.02.05 Recompte general de ramaderia 

02.04.02.06 Contribució territorial urbana / IBI Urbana 

02.04.02.07 Plusvàlues 

02.04.02.08 Contribució industrial / llicència fiscal / Impost Activitats  

Econòmiques 

02.04.02.09 Impost d’utilitats 

02.04.02.10 Impost de consum 

02.04.02.11 Impost de cèdules personals 

02.04.02.12 Impost de prestació personal 

02.04.02.13 Circulació de vehicles / Impost de vehicles de tracció  

mecànica 

02.04.02.14 Arbitris 

 

02.04.03 Contribucions especials 

02.04.04 Drets, taxes i preus públics 

02.04.05 Multes 

02.04.06 Quotes d’urbanització 

 

02.05    JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS  D’HISENDA 
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02.05.01 Junta Municipal  

02.05.02 Junta Pericial 

02.05.03 Comissió especial de comptes 

 

02.06    PÒSIT 

02.07    TAULA DE CANVI 

02.08    EMISSIÓ DE MONEDA 

 

03 PROVEÏMENTS 

 

03.01     PROVEÏMENTS DE PRODUCTES PER A CONSUM DE LA  POBLACIÓ 

03.02     AIGÜES, FONTS I SAFARETJOS 

 

03.02.01  Aprofitament de cabals 

03.02.02    Subministrament domiciliari d’aigua potable 

 

03.03   MERCATS I FIRES 

03.04   ATENCIÓ AL CONSUMIDOR 

03.05   ESCORXADOR 

03.06   DELEGACIÓ LOCAL DE PROVEÏMENTS 

 

03.06.01  Racionament 

03.06.02  Declaracions i autoritzacions de collites i existències 

 

03.07 TRANSPORT PÚBLIC 

03.08 JUNTES I COMISSIONS DE SERVEIS MUNICIPALS 

 

04 SERVEIS SOCIALS 

 

04.01      CENTRES ASSISTENCIALS  

 

04.01.01  Expedients del casal d’avis 

04.01.02  Expedients de sol·licituds i d’ingrés en centres 

 

04.02   COOPERACIÓ I SOLIDARITATATENCIÓ ALS REFUGIATS VÍCTIMES     

                DE GUERRA 

04.03       ASSISTÈNCIA SOCIAL 

04.04       ACTUACIONS CONTRA L’ATUR LABORAL. ORIENTACIÓ     

  PROFESSIONAL 
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04.05      JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS DE SERVEIS SOCIALS 

 

05  SANITAT 

 

05.01 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 

05.02 EPIDÈMIES I CONTAGIS 

05.03 INSPECCIÓ SANITÀRIA. LABORATORIS MUNICIPALS 

 

05.03.01       Vigilància d’aigua per a consum públic 

05.03.02 Vigilància de productes de consum 

05.03.03    Control sanitari de la població 

05.03.04    Desinfecció i desratització 

05.03.05    Denúncies per infracció sanitària 

 

05.04     PERSONAL FACULTATIU  

05.05     CENTRES SANITARIS MUNICIPALS 

05.06     FARMÀCIES 

05.07     AMBULÀNCIA 

05.08     SERVEIS VETERINARIS 

05.09     NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

05.10     JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS DE SANITAT 

 

06 OBRES I URBANISME 

 

06.01    PLANEJAMENT  

 

06.01.01 Plans directors urbanístics supramunicipals 

06.01.02 Pla General d’Ordenació Urbana Municipal 

06.01.03 Projectes de delimitació del sòl urbà 

06.01.04 Normes subsidiàries i complementàries  

06.01.05 Programes d’Actuació Urbanística 

06.01.06 Plans parcials 

06.01.07 Plans especials 

06.01.08 Estudis de detall 

06.01.09 Projectes d’urbanització 

 

06.02    GESTIÓ URBANÍSTICA I INFORMACIÓ 

 

06.02.01 Projectes de delimitació de polígons i unitats d’actuació                  

                       urbanística 
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06.02.02 Projectes de reparcel·lació, compensació i expropiació 

06.02.03 Informació urbanística / Serveis tècnics 

 

06.02.03.01 Informacions i estudis urbanístics 

06.02.03.02 Alineacions i rasants 

06.02.03.03 Registres de carrers / Nomenclàtor 

06.02.03.04 Qualificacions urbanístiques / Certificacions urbanístiques 

06.02.03.05 Valoracions 

 

06.03    OBRES D’INFRAESTRUCTURA 

 

06.03.01 Obres generals d’infraestructura i urbanització 

06.03.02 Canalització d’aigües i pous 

06.03.03 Sanejament 

06.03.04 Pavimentació i voreres 

06.03.05 Semàfors i senyalitzacions 

06.03.06 Enllumenat 

06.03.07 Gas 

06.03.08 Comunicacions: camins, carreteres i ponts 

06.03.09 Jardins, parcs, arbrats i places 

06.03.10 Telecomunicacions 

06.03.11 Electrificació 

06.03.12 Abocadors i deixalleries 

 

06.04    IMMOBLES MUNICIPALS: CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT 

06.05   BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES 

06.06   VIALITAT 

 

06.06.01 Llicències d’ocupació espais públics  

 

06.07    OBRES PARTICULARS I SERVEIS 

 

06.07.01 Llicències d’obres particulars 

 

06.07.01.01 Llicències obres majors 

06.07.01.02 Llicències obres menors 

 

06.07.02 Llicències de reparcel·lació i segregació 

06.07.03 Habitabilitat 
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06.08    ACTIVITATS CLASSIFICADES, AMBIENTALS I OBERTURA  

  D’ESTABLIMENTS 

 

06.08.01 Llicències d’activitats classificades 

06.08.02 Obertura d’establiments innocus  

06.08.03 Obertura d’establiments recreatius i d’espectacles 

06.08.04 Llicències d’activitats ambientals 

 

06.09    PROMOCIÓ DE L’HABITATGE. HABITATGE DE PROMOCIÓ  

 MUNICIPAL  

06.10    DISCIPLINA URBANÍSTICA  

 

06.10.01 Ordes d’execució  

06.10.02 Declaració de ruïna 

06.10.03 Infraccions ambientals 

06.10.04 Infraccions urbanístiques  

06.10.05 Solars sense edificar 

 

06.11    JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS D’OBRES I URBANISME 

 

07 SEGURETAT PÚBLICA 

 

07.01     COSSOS DE SEGURETAT  

 

07.01.01 Milícies ciutadanes 

07.01.02 Policia municipal 

07.01.03 Vigilància nocturna 

07.01.04 Bombers 

07.01.05 Guàrdia rural 

07.01.06 Cossos de seguretat externs 

 

07.02    PRESÓ. DIPÒSIT MUNICIPAL DE DETINGUTS 

07.03    CONTROL DE CIRCULACIÓ DE PERSONES 

07.04    ARMES 

07.05    GUARDES JURATS 

07.06    PROTECCIÓ CIVIL 

07.07    JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS DE SEGURETAT PÚBLICA  
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08 SERVEIS MILITARS 

 

08.01    ALLOTJAMENTS MILITARS 

08.02    QUINTES, ALLISTAMENTS, LLEVES FORÇOSES I PRESTACIÓ SOCIAL   

 SUBSTITUÒRIA 

 

08.02.01 Quintes 

08.02.02 Reserva 

08.02.03 Prestació social substitutòria 

 

08.03   BÉNS SUBJECTES A REQUISA MILITAR 

08.04   JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS DELS SERVEIS MILITARS 

 

09 POBLACIÓ 

 

09.01    ESTADÍSTIQUES GENERALS DE POBLACIÓ. CENSOS 

09.02    PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 

 

09.02.01 Padrons d’habitants 

09.02.02 Rectificacions 

09.02.03 Variacions 

 

09.03    ESTRANGERS I TRANSEÜNTS 

09.04    EMIGRACIÓ, IMMIGRACIÓ 

09.05    REGISTRE CIVIL MUNICIPAL 

09.06    JUNTA LOCAL DELS CENS DE POBLACIÓ 

 

10 ELECCIONS 

 

10.01    ELECCIONS MUNICIPALS 

10.02    ELECCIONS DEL JUTGE DE PAU 

10.03    ELECCIONS DE DIPUTATS PROVINCIALS 

10.04    ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

10.05    ELECCIONS A LES CORTS GENERALS 

10.06    ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 

10.07    REFERÈNDUMS I PLEIBISCITS 

10.08    CENS ELECTORAL 

 

10.08.01 Censos electorals 

10.08.02 Rectificacions del cens electoral 
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10.09    JUNTA MUNICIPAL DEL CENS ELECTORAL 

 

11 EDUCACIÓ 

 

11.01    EDUCACIÓ INFANTIL 

11.02    EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

11.03    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL 

11.04    EDUCACIÓ DE RÈGIM ESPECIAL  

11.05    EDUCACIÓ D’ADULTS 

11.06    EDUCACIÓ ESPECIAL (ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES  

 ESPECIALS) 

11.07    AJUTS I BEQUES PER A L’EDUCACIÓ 

11.08    CENS ESCOLAR 

11.09    JUNTA I COMISSIONS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 

 

12 CULTURA 

 

12.01     FESTES POPULAR I FESTA MAJOR 

12.02     ACTIVITATS I INICIATIVES CULTURALS 

12.03     CENTRES CULTURALS MUNICIPALS 

12.04     PATRIMONI HISTÒRICOARTÍSTIC I NATURAL 

12.05     RELACIONS AMB ENTITATS CULTURALS 

12.06     NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

12.07     ESPORTS 

12.08     JOVENTUT 

12.09     PROMOCIÓ TURÍSTICA 

12.10     JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS DE CULTURA 

 

13 SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT 

 

13.01     CENSOS I ESTADÍSTIQUES AGRÍCOLES I RAMADERES 

13.02     DANYS A L’AGRICULTURA, PLAGUES DEL CAMP, EXTINCIÓ  

  D’ANIMALS PERILLOSOS 

13.03     FOMENT FORESTAL 

13.04     APROFITAMENT DE LES AIGÜES, FOMENT I MILLORA DEL  

  REGATGE 

13.05     MEDI AMBIENT 

13.06     REPRESENTIVITAT AGROPECUÀRIA 

13.07     JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS AGROPECUÀRIES 



 20 

 

14 COL·LECCIONS FACTÍCIES 

 

14.01    PERGAMINS 

14.02    CARTOGRAFIA 

14.03    SEGELL 

14.04    ARXIU D’IMATGES 

14.05    CARTELLS 

 

 

c) Metodologia emprada per a l’adequació i per a l’actualització del quadre 

original 

L’objectiu d’aquesta proposta de quadre és establir uns criteris únics i coherents 

per classificar i codificar la documentació que genera o rep l’Ajuntament, tot assegurant 

l’accés a la documentació i facilitant la seva ràpida localització. En el nou quadre, s’ha 

uniformitzat la jerarquia d’entrades, remarcant-la a nivell visual, ometent les no 

existents, evitant duplicitats i redundàncies d’informació, endemés d’actualitzar alguns 

vocables i perfeccionar la codificació, la qual continua essent numèrica correlativa, però 

amb alguns canvis formals:  

 

Lectura del codi 

 

01. CLASSE 

01.01 SUBCLASSE 

01.01.01 Sèrie 

01.01.01.01 Subsèrie2 

 

L’estructura del quadre pot arribar fins a quatre nivells de divisió; el nivell de 

subsèrie equival al nivell inferior. Tanmateix, és factible un desplegament més profund 

del quadre amb un límit recomanat de cinc o sis nivells, els quals correspondrien a 

divisions o subdivisions uniformes, específiques o nominals. Per a la present proposta, 

s’ha decidit prescindir-ne a fi i efecte d’evitar presentar un quadre massa extens.  

 

                                                 
2 En aquest nivell, també hi podem trobar divisions o subdivisions.  
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01    ADMINISTRACIÓ GENERAL    [Classe] 

 

01.02    ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN      [Subclasse] 

 

 01.02.01    Ple de l’Ajuntament / Consell Municipal   [Sèrie] 

  

01.02.01.01    Actes de sessions del ple    [Subsèrie] 

 01.02.01.02    Expedients de sessions del ple 

 01.02.01.03    Ordenances i reglaments 

 ... 

 

 S’ha intercalat un 0 per fer més comprensible la lectura dels codis atès que, a 

mesura, que el quadre es desplega la numeració en dígits va incrementant i  esdevenint 

més complexa a nivell visual. Aquest tipus de codificació tal vegada no és el més 

adequat d’entre la infinitat de possibilitats existents -una codificació alfanumèrica 

aportaria al quadre un marge d’error més reduït-, però és pràctic en tant que no presenta 

complicacions a l’hora de fer créixer el quadre, no desvirtua a grans trets el model 

anterior i s’inspira, també, en la proposta de codificació que la Diputació de Barcelona 

ha ideat per a la documentació administrativa de poblacions reduïdes. Grosso modo, les 

modificacions que presenta aquest quadre són les següents:  

 

� Eliminació d’entrades.  

S’han eliminat totes les entrades repetitives, algunes que presentaven confusió i 

unes altres que eren entrades sobre documentació duplicada. I és que la documentació 

duplicada, segons les TAAD3, no s'hauria de guardar  -sempre i quan es conservin els 

originals- o, en d’altres paraules, ja no hauria de ser transferida a l’arxiu, si no eliminada 

per la mateixa unitat administrativa productora.  

 

� Simplificació d’entrades.  

Donada la naturalesa tancada d’algunes sèries documentals s’ha procurat 

simplificar la seva presència. Per exemple els padrons de drets i taxes no precisen de 

                                                 
3 Taules d’avaluació documental. 



 22 

masses subdivisions perquè molts d’ells són extingits i igualment, segons les TAAD, 

poden ser eliminats al cap de quinze anys tot conservant un mostreig. En el nou quadre, 

s’ha unificat tota la correspondència, respectant d’aquesta manera la metodologia que 

segueix l’arxiver actual, encara que en cas de necessitat de preservar les antigues sèries 

de correspondència d’ alcaldia o de secretaria es podria crear una nova sèrie.  

 

� Quadre obert. 

És imprescindible que el quadre pugui créixer, sense arribar a carregar-se 

excessivament. Un dels problemes que presentava l’anterior quadre era que no deixava 

espai, estava ofegat i tan fraccionat que dificultava el seu accés, consulta o treball. 

Aquest nou quadre permet diverses ampliacions que no s’han fet, però, de cara a un 

futur, podrien ser realitzables. Per exemple, podrien afegir-s’hi divisions o subdivisions 

en virtut dels tipus de documents, activitats o funcions o entitats i organismes que es 

desprenen de les sèries. A l’entrada 6.4. Immobles municipals, es podrien detallar els 

principals immobles del municipi com ara l’edifici del Consistori, el Centre de salut, 

Centre cultural, les escoles, el cementiri, etc. A 12. Cultura es podrien ampliar les 

entrades dins l’apartat de 12.01 Festes, tot especificant una entrada per tipologies de 

festes: Festa Major d’Estiu, Festa Major d’Hivern, Sant Jordi, Tot Sants, etc. A 

l’entrada 12.05 Relacions amb entitats culturals es pot ampliar amb subdivisions per 

entitat, tot incorporant-hi el resultat de les seves activitats. 

 

� Incorporació de noves entrades. 

S’ha afegit una nova entrada, la qual moltes vegades és obviada o incorporada 

com a nivell de sèrie dins 01.04 Secretaria. Es tracta de l’entrada de l’01.04.07  Arxiu 

Municipal que, tenint en compte l’increment de la seves funcions i la creixent 

complexitat de la seva gestió, crec que requereix un desglossament en el quadre, 

malgrat l’arxiver actual de Monistrol  només hi pot dedicar vuit hores setmanals. 

 

� Evitar que el quadre esdevingui un instrument de descripció.  

S’ha procurat que el quadre no es converteixi en un instrument de descripció, 

tenint en compte l’excessiva informació de la qual partia, sinó que serveixi per 

organitzar, identificar i localitzar la documentació del fons, tot reflectint de forma 

general l’organització del fons documental. A diferència de l’anterior quadre, s’ha 
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procurat evitar masses divisions i, per descomptat, s’han omès les dates extremes més 

pròpies d’un inventari sumari del fons.  

 

Conclusions 

Hagués estat interessant convertir aquest quadre orgànico-funcional en un 

quadre funcional, atès que qualsevol canvi en l’estructura organitzativa de 

l’Administració no afectaria l’estructuració o la classificació de la documentació. De 

totes maneres, es tractaria d’una labor massa complexa, sobretot si tenint en compte que 

l’Arxiu de Monistrol de Montserrat porta temps organitzant la documentació d’acord 

amb els criteris d’un quadre orgànico-funcional, el qual reflecteix els òrgans i les 

principals activitats de l’Administració local i que resulta pràctic per a metoditzar 

aquells fons que en un passat restaven en un cert deteriorament i desordre.  

 

De fet, el Programa de Manteniment de la Diputació de Barcelona, executat per 

l’Oficina de Patrimoni Cultural, i adreçat als ajuntaments de menys de deu mil 

habitants, envia arxivers itinerants per a que apliquin un quadre de classificació 

orgànico-funcional per a organitzar els arxius que resten sense arxiver. Monistrol de 

Montserrat, de 2.980 habitants, a l’inici va formar part de la Xarxa d’Arxius Municipals 

que rep suport de la Diputació. Per aquest motiu, suposem que el responsable de crear el 

quadre de classificació del fons municipal de Monistrol va emprar un criteris similars 

als quals venia aplicant la Diputació, quant a distribució i a codificació de les classes i 

sèries documentals del fons, amb l’objecte d’assolir un ordre jeràrquic i lògic que 

respongués a les necessitats més vitals o bàsiques de les diferents unitats administratives 

de l’Ajuntament.   

Emperò, el model de quadre en què s’havia d’inspirar el de Monistrol, en 

comptes d’aplicar-se de forma pragmàtica a la realitat documental i administrativa del 

municipi, fou desvirtuat en alguns aspectes, sobretot pel que fa al rigor, a la coherència i 

la síntesi que són necessaris per a aquell i qualsevol quadre de classificació. Davant 

aquest problemàtica, calia pensar en una nova proposta, si més no, efectuar unes 

primeres passes que donessin solució a les errades més ostensibles o que s’han 

considerat com a més importants.  

 

 
 



 24 

Imatges de l’arxiu  

 
 

Des de l’arxiu volem mostrar, per primera vegada, una imatge que ens resulta 

especialment interessant. El motiu el trobem en un dels secrets del poble, a dins de la 

casa de Cal Cavaller existeixen uns enteixinats de guix. Aquestes peces artístiques daten 

del segle XVI o XVII i, les existents en aquest immoble no han estat mai estudiades. El 

motiu no s’escau en la manca d’interès sinó, més aviat, en que se n’havia perdut tota 

notícia. Restem a l’espera que els especialistes realitzin un estudi per tal d’aprofundir en 

l’abast de la casa senyorial i els ornaments que encara s’hi conserven. Els historiadors 

de l’art hi poden trobar elements arquitectònics, pintures, treballs en fusta, mosaics i 

aquests bonics i gairebé únics enteixinats en tant que no se’n conserven masses en tot 

Catalunya.  

 

 

 

 
 
 


