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Fons de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència

CAT AMEP 01

Nivell de descripció

Fons

Títol

Ajuntament del Prat de Llobregat

Data(es)

Dates de creació: 1643-2011
Data d'agregació: 1689-2011

Volum i suport

4198,31 metres lineals (aprox.) en diferents suports, majoritàriament
en paper.

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor

Ajuntament del Prat de Llobregat

Història del productor

A finals del segle XVII el Prat encara no formava poblat, però posseïa
una vida legal independent. La vida municipal del Prat fins el 1689
estava dirigida per un consell de propietaris, la major part barcelonins,
que es reunien a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau. L’allunyament
del centre oficial de poder i la proliferació de problemes que no podien
ser atesos amb eficàcia, va fer créixer en els pratencs el sentiment de
comunitat. L’any 1689, el rei Carles II reconeixia la personalitat
jurídica plena del Prat i es redactaven unes ordinacions per al govern
municipal i es constituïa un consell pratenc amb competències plenes.
En el segle XVIII s’aixequen algunes cases en la que serà la plaça de
la Vila i cap al 1740, es comença a construir al carrer Major. En
aquella època, cap al 1730, es va aixecar l’edifici del comú que, a més
de ser la seu del consell municipal, també va ser residència del
secretari, presó i escola i hostal (durant un temps).
A començament del segle XX, l'edifici del comú tenia greus
deficiències i les autoritats municipals es van plantejar la construcció
d’un edifici nou. Sota el govern local presidit per Josep Ferrer Rosell
(1894-1905), es va decidir i executar l’obra. La nova casa consistorial,
aixecada en el mateix solar que ocupava l’edifici vell, va ser
projectada per l’arquitecte Joan Feu i Puig. L’aprovació del projecte
s’acordà en el Ple municipal del 14 d’agost de 1904 i les obres van ser
executades pel mestre d’obres Albert Feu Guilera. L'edifici s'acabà el
1905.
Amb els anys s'hi van anar fent reformes, algunes d'elles de poc
volum i altres van afectar al conjunt de l'edifici, i es va començar a
buscar nous emplaçaments per a bona part dels serveis municipals:
carrer Centre (1985), carrer Major, 24 (1985 i 2004 ), Manteniment i
Serveis (1994), Policia Local (1994) i Centre de Promoció Econòmica
(1996).
L’any 2002 es va inaugurar la darrera remodelació de la Casa de la
Vila. Actualment, l’edifici allotja els serveis d’informació ciutadana

(OIAC), secretaria, premsa, alcaldia, Saló de Plens, sala dels vitralls i
sala del rellotge.
Història arxivística

Inicialment, la documentació municipal anterior a 1950 es trobava
instal·lada a les golfes de la Casa Consistorial. Posteriorment, va ser
emmagatzemat en un local al carrer Mossèn Cinto Verdaquer. El 1985,
l'Ajuntament del Prat decideix impulsar les tasques d'ordenació,
classificació i inventari de la documentació històrica fins a 1950, i que
es traduiria en la seva vinculació a la Regidoria de Cultura i en la
fundació de l'Arxiu municipal l'any 1986 i
A partir d'aquesta data, l'Arxiu municipal del Prat de Llobregat, ubicat
en un edifici situat al c. Ramon Llull 12, va quedar obert a tots els
investigadors i es van iniciar les primeres tasques de difusió cultural.
La resta de documentació col·lapsava les oficines municipals i es
buscaven solucions temporals. Posteriorment, l'Arxiu comença a
incorporar la documentació administrativa semiactiva (entre 1950 i
1980) i a normalitzar i regular les transferències dels diferents
departaments de l'Ajuntament, passant a ser arxiu municipal unitari.
El 1991, es va dur a terme una ampliació i remodelació de les dues
plantes de l'edifici, que passa a ser denominat Centre Cultural el
Remolar, per tal d'instal·lar-hi la Biblioteca Popular i millorar les
dependències de l'Escola de Dibuix i l'Arxiu municipal.
El volum documental va col·lapsar ben aviat l'espai disponible i es va
haver de llogar un magatzem al c. Urgell 38-40, que va funcionar com
dipòsit de la documentació semiactiva fins el març de 2011.
El 19 de desembre de 2010, es va inaugurar el nou Arxiu municipal,
ubicat al Cèntric, Espai Cultural. El trasllat a aquest nou edifici es va
fer en fases per tal de garantir l'accés a la documentació dels diferents
departaments municipals i de la ciutadania.
Les noves dependències de l'arxiu es distribueixen en dues plantes: a
la primera es troba la zona de treball, la sala de consulta i una sala
polivalent; a la segona planta s'ubica l'àrea de conservació, amb els
dipòsits documentals, i les sales de treball. Existeix també un dipòsit
extern a aquest equipament al carrer Lo Gaiter de Llobregat 112, que
actualment funciona com arxiu intermedi.
La seva titularitat i gestió correspon a l'Ajuntament de Prat de
Llobregat i, dins l'organigrama municipal, es troba adscrit al
departament de Cultura. Té caràcter unitari i custodia la documentació
generada per l'Ajuntament.
L'Arxiu municipal del Prat té també vocació d’arxiu de la ciutat i per
això, a més del fons municipal, acull documentació de particulars,
associacions i empreses del Prat.
Des de l'inici, l'arxiu municipal del Prat, es va plantejar la tasca de
divulgació i dinamització cultural. En aquest sentit s'ha treballat de
manera continuada, especialment a través d'exposicions, activitats
didàctiques i publicacions, per tal de donar a conèixer el patrimoni
documental local i contribuir al coneixement de la història de la ciutat.
L’arxiu municipal compta amb un reglament, aprovat pel Ple el 7 de
juny de 2000, forma part del Sistema d'arxius de Catalunya (Llei
10/2001, d'arxius i documents) i participa de la Xarxa d'Arxius
municipals de la Diputació de Barcelona, mitjançant conveni de
col·laboració.
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Dades sobre l'ingrés

Els documents i expedients han anat ingressant pel procediment de
transferència ordinària.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
Sistema
d’organització

El fons conté la documentació generada per l'Ajuntament en el
transcurs de la seva activitat administrativa. El document més antic
que es conserva data de 1643.
El Quadre de Classificació del fons municipal va ser creat a partir de
les directrius del quadre de classificació normalitzat del Departament
de Cultural de la Generalitat, Normes per a la classificació de la
documentació municipal de Josep Matas i Balaguer; i les Normes
bàsiques de classificació per arxius històrics municipals, Generalitat de
Catalunya (Ramon Alberch; Francesc Barriach i Vinyet Panyella).
El sistema d’organització del fons municipal s'estructurava a partir
d'un quadre de classificació orgànic i funcional. La documentació es
classificava conforme a les diferents àrees administratives de
l'Ajuntament, tenint en compte la funció principal de cadascuna
d'elles.
Des del 2015 s'ha optat per elaborar un quadre de classificació
preferentment funcional, adaptat a les noves necessites i canvis de la
institució, que recollís les competències pròpies de l'administració
local, així com les seves funcions i activitats.
L'estructura del quadre es defineix jeràrquicament en nivells codificats
i el codi empleat és alfanumèric i correlatiu.
El primer nivell de classificació s'estructura en:
A100
B100
C100
D100
E100
F100
G100
H100
I100
J100
K100
L100
M100
N100
O100
P100
Q100
R100
S100
T100

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació

Acció i Òrgans de govern
Recursos Humans
Economia
Comerç
Promoció Econòmica
Promoció de la Ciutat
Acció Social
Sanitat i Consum
Obres i Urbanisme
Medi Ambient
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública
Manteniment i Serveis
Estadística i Atenció Ciutadana
Eleccions
Educació
Cultura
Servei Municipal de Català. Centre de Normalització Lingüística
Joventut
Esports
Direcció Àrees

D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, a tots els
documents públics, s’ha d’aplicar la normativa d’avaluació, a partir de
la qual se’n determina la conservació per raó dels seus valors
(cultural, jurídic...) o bé l’eliminació, ja sigui parcial o total,
transcorregut un període de temps establert. Com a norma general,
els documents d’arxiu anteriors a 1950 són de conservació
permanent, i pel que fa als documents posteriors a aquest data, la
normativa estableix que cap document no pot ésser eliminat si no se
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segueix la normativa i el procediment establerts.
Increments

Des de 1986 es realitzen transferències, regulars i periòdiques, de
documentació procedent dels diferents departaments. És tracta d'un
trasllat controlat i planificat per l'arxiu municipal. Només poden
ingressar documents tancats, amb més de 5 anys d'antiguitat, de les
diferents oficines, tot i que, de manera excepcional, s'admet
documentació més actual per part d'aquells departaments que es
troben amb problemes d'espai i/o conservació.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d'accés

Tenint en compte la seva condició de documentació pública, els
documents que integren el fons de l'Ajuntament són d'accés lliure,
llevat d'aquells que estiguin subjectes a restriccions d'accés regulades
per la normativa vigent.

Condicions de
reproducció

La reproducció de documents del fons de l’Ajuntament, sempre que
siguin de lliure accés, només està condicionada al seu estat de
conservació. Pel que fa als documents de caràcter creatiu (fotografies,
plànols, cartells...), a les obligacions que es derivin de l’aplicació dels
drets d’explotació en cada cas concret.

Llengües i escriptures
dels documents

Català o castellà, segons període històric

Instruments de
descripció

Es disposa d'inventaris a nivell d'expedient de la documentació
instal·lada a l'arxiu municipal. Aquest inventaris s'han anat
actualitzant amb la incorporació del fulls de transferència
corresponents
Pel que fa al fons fotogràfic, actualment s'està treballant en Excel, la
descripció es fa a nivell d'unitat documental, on hi consta: codi de
referència, data, descriptors, suport i mides, procedència, autor i
localització.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Bibliografia

- CODINA VILÀ, Jaume. Com neix un poble. El Prat 1718-1807.
Setmanari Prat, El Prat de Llobregat, 1969
- CODINA VILÀ, Jaume. Delta de Llobregat. La gent del fang. El Prat
965-1965. Editorial Montblanc, Granollers, 1966
- CODINA VILÀ, Jaume. El delta del Llobregat i Barcelona:gèneres i
formes de vida dels segles XVI al XX. Editorial Ariel, Esplugues de
Llobregat, 1971.
- GÓMEZ INGLADA, Marga. La formació d'una ciutat. El Prat de
Llobregat . Ajuntament del Prat de Llobregat, El Prat de Llobregat,
2010 (reeditat)
- GÓMEZ INGLADA, Marga. Associacionisme i cultura.

6. ÀREA DE NOTES
Notes

El Prat aconseguí la independència política l'any 1689, per aquesta
raó, els documents que es conserven a l'Arxiu municipal són
posteriors a aquesta data. Hi ha, però, alguna excepció, com un edicte
de l'any 1643, que és una crida feta pel governador a tots els
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ajuntaments, per recaptar diners per a la defensa de Monsó, que
havia caigut en mans franceses durant la Guerra dels Segadors.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data

Ma Pau Pàmpols, sota la direcció de Marga Gómez, març de 2016.

Fonts

La pròpia unitat de descripció i la bibliografia esmentada

Regles o convencions

Norma de Descripció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció
General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2006.
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