SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

ARXIU MUNICIPAL: EL DRET A UNA INFORMACIÓ
LLIURE, GRATUÏTA I DE QUALITAT
És un servei obligatori pels ajuntaments de més de 10.000 habitants i gratuït d’acord amb la
Constitució i la Llei de Transparència.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern va crear el servei municipal d’Arxiu Municipal l’any 1989,
situat a la primera planta de can Ginestar. L’any següent el servei es va ampliar amb el tractament de la documentació de l’arxiu administratiu. Durant aquests anys s’ha recuperat tota la
documentació que ja ha exhaurit la fase administrativa i s’ha traslladat als nous dipòsits del 		
c. Espigolera i de Can Ginestar. L’arxiu no vetlla només per la documentació produïda per l’Ajuntament, també custodia la de persones particulars, associacions, entitats, partits polítics i grups
del municipi.

L’arxiu municipal forma part de
la Xarxa d’Arxius Municipals de
la Diputació de Barcelona, de la
que rep assistència tècnica i el
programa informàtic GIAM per
gestionar el fons

HORARI

sultats per la ciutadania, seguides dels
expedients de llicències d’obres i les revistes
de l’hemeroteca local. De forma “remota” es
poden consultar també imatges a través del
Banc d’imatges

DONACIONS

Atenció ciutadana
els dimarts i dijous
de 10 a 14 h i de 16.15
a 20.30 h, a la primera planta
de can Ginestar.
(Carles Mercader, 17)

L’arxiu gestiona 75 donacions de particulars
i entitats locals que ocupen 72 m.l.
Entre elles la Col·lecció Quintana Cortès,
el fons Pere Brull Angela, el fons de l’A.E.Martin
Luther King, o el fons Fulgenci Baños.

1.532 SERVEIS PRESTATS

DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL

El volum custodiat als dos
dipòsits era a 31/12/2015
de 1.101,3 metres lineals.
És l’equivalent a 11 vegades
l’altura de la xemeneia
de la Sanson.
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L’any 2015 es van atendre 1.169 consultes
realitzades per 459 persones, la majoria de
forma presencial. Es van resoldre 363 consultes
internes de l’Ajuntament i es van gestionar 131
préstecs

DOCUMENTS CONSULTATS

Les imatges són els documents més con-

ELIMINACIÓ

L’arxiu no només acumula i
guarda tots els expedients.
També executa de
forma reglada l’eliminació de la
documentació que per llei no cal conservar.
Durant els anys 2014 i 2015 s’han destruït
340 metres lineals. Documents eliminats
(principalment ordres de pagaments): 18,7
m.l. el 2014 i 19,5 el 2015.

Exposició realitzada del passat vitivinícola de Sant Just al CIM

Centre d’Interpretació del Municipi (CIM). L’Arxiu i els col·lectius que volen difondre la
seva història fan servir aquest espai (a la planta baixa de Can Ginestar) adequat per fer-hi
exposicions.
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Una de les darreres donacions ha estat la
col·lecció de documents de l’AEMLK l’any 2005
per la família de la Meritxell Pagès. Ex-cap
de l’Agrupament EscoltaMartin Luther King,
el CAU.

ARXIUS DE GESTIÓ
150 armaris a les oficines
municipals
Capacitat 350 m.L

DOCUMENTACIÓ
ELIMINADA
PER DUPLICITAT,
PRESCRIPCIÓ
I APLICACIÓ
TAULES
D’AVALUACIÓ
I TRIA

DIPÒSIT DE COMPACTES
CARRER ESPIGOLERA

DIPÒSIT DE COMPACTES
DE L’ARXIU HISTÒRIC
Conservació permanent
Capacitat 500 m.L

Documentació
Administrativa
Conservació temporal
Capacitat per 800 m.L

SALA DE CONSULTA
PRESENCIAL (ARXIU
MUNICIPAL) PERSONES
USUÀRIES INTERNES
I EXTERNES
CONSULTA EN LÍNIA

http://88.26.230.8:92/
El cercador d’imatges permet
l’accés en línia a una petita part
del fons d’imatges

FITXA DEL SERVEI
Descripció
Facilitar l’accés a la documentació
produïda pels serveis municipals i als
fons cedits per col·lectius i particulars
Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona, Regidoria de Cultura i Patrimoni (l’històric) i
Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat (l’administratiu).
Persones destinatàries
Qualsevol persona que vulgui consultar documentació per exercir els seus
drets, realitzar feines professionals,
treballs educatius o investigació
històrica.

BLOC

L’arxiu gestiona un bloc on es donen a conèixer noticies relacionades amb el
patrimoni documental, històric, arqueològic i cultural del municipi. Els diversos articles són consultables en línia i conformen una bona font de consulta i
cerca de dades per consultes fetes a distància.

Gestió
La gestió és directa per part de l’Ajuntament. És atès per dues persones que
formen part de la plantilla municipal,
amb reforç puntual de plans d’ocupació i tècnics o fons procedents de la
Diputació de Barcelona.
Principals dades econòmiques
Recursos municipals que s’hi destinen:
89.715,53 ¤
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