
La llei d’arxius i gestió de documents
(1 0/2001 , modificada parcialment per
la 20/201 5), estableix en el seu article
31 .1 que "Els ajuntaments dels muni-
cipis de més de deu mil habitants . . . han
de tenir un arxiu propi que compleixi les
condicions a què fa referència l’article
21 . . .", el qual determina els requisits
tècnics que han de complir.

Pel que fa a les funcions, l ’article 32
esta-bleix:
"1 . Els arxius mu-
nicipals defineixen,
implanten i mante-
nen el sistema de
gestió de la docu-
mentació adminis-
trativa en fase ac-
tiva i semiactiva, i
gestionen i conser-
ven la documentació en fase semiactiva i
la documentació històrica. Fan aquestes
funcions en relació amb la docu-
mentació de l’administració respectiva,
dels seus organismes autònoms i de les
seves empreses públiques, dels consorcis
en què tinguin participació majoritària i
de les fundacions i altres entitats finan-
çades majoritàriament per l’ajuntament
de què es tracti.

2 . Els arxius municipals tenen les respon-
sabilitats següents quant al patrimoni do-
cumental dels seus respectius àmbits
territorials:
a) Vetllar per conservar-lo.
b) Col·laborar amb l’arxiu comarcal en
l’elaboració de l’Inventari del patri-
moni documental.

c) Potenciar l’organització d’activitats
de divulgació i de foment de la
recerca."

L’ajuntament de Martorell disposa des
de fa anys d’unes instal·lacions des-
tinades a l’Arxiu Municipal, ampliades
fa encara no dos anys, que responen
correctament als requeriments tèc-
nics. Cal ara impulsar la que hauria de
ser una política d’arxius per a Marto-
rell i dotar l’arxiu del personal tècnic
necessari, tal i com ho estableix la
normativa que hem comentat.

Aquesta política d’arxius, com es pot
veure en la defi-
nició de funcions,
no solament té
una transcendèn-
cia pel que fa a la
conservació dels
documents de
l’Ajuntament, sinó
també del patri-

moni documental del municipi, que a
més ha de donar resposta de forma
activa a l’organització de la producció
i gestió documental actual, una part
de la qual passarà en el futur a formar
part del patrimoni documental de
Martorell . Una tasca que s'ha de dur a
terme en un moment clau en el qual
s’esdevé el procés d’implantació de la
gestió administrativa basada en l’ús de
documents electrònics.

Afortunadament el salt es pot fer.
Catalunya és avui per avui l ’únic l loc
de l’Estat espanyol que s’ha dotat d’un
centre universitari especial itzat en
gestió de documents i arxius, fet que
permet disposar de persones alta-
ment qualificades per aquestes tas-
ques. El servei als ciutadans i la pre-
servació del patrimoni documental ho
fan imprescindible.
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