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COMUNICAT SOBRE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE PART DEL FONS 

MUNICIPAL DE CALDES D’ESTRAC A L’ASSOCIACIÓ ARRELS CULTURA 

 

El passat 5 de novembre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, tal com consta al 
seu web municipal, i l’Associació Arrels Cultura van signar el conveni regulador 
segons el qual aquesta entitat s’encarregarà de gestionar el “Dipòsit 
Documental Provisional”, que recull “tota la documentació històrica que està en 
mans de l´Ajuntament de Caldes”, amb l’objectiu d’inventariar-la per tal de crear 
en un futur l’Arxiu Històric “Local”.  

Desconeixem el contingut concret del conveni i si, en algun punt, fa cap 
referència a la Llei 10/2001 d’arxius i documents. En tot cas, la cessió a una 
entitat privada de la gestió de documentació pública sembla clar que no s’ajusta 
gens a cap dels mecanismes alternatius fixats en el seu redactat a la 
constitució d’un servei municipal d’arxiu propi per als ajuntaments de menys de 
10.000 habitants. Cal recordar que, davant la impossibilitat de la gestió per part 
de tècnics municipals amb titulació superior, tal com obliga la llei (art. 22), és 
funció dels Arxius Comarcals rebre “d’acord amb el titular del fons” la 
“documentació històrica” i “en fase semiactiva” dels ajuntaments (art. 30.2 i 
30.3). D’acord amb el principi de col·laboració entre administracions, cal 
recordar també que aquest tipus de municipis de la província de Barcelona 
poden adherir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals 
de la Diputació, que inclou l’organització i posada en marxa del servei d’arxiu 
municipal, tal com s’ha fet amb diversos municipis del Maresme veïns. Bé sigui 
a través de l’Arxiu Comarcal del Maresme o bé sigui a través de la XAM, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac compta amb mecanismes consolidats que 
asseguren el tractament públic, professional i d’acord amb els estàndards 
vigents en arxius i gestió documental i que eviten la gestió privada i voluntària 
del seu fons municipal. 

La bona fe de l’actuació d’ambdues parts no pot ser excusa per obviar els 
requeriments legals i tècnics a què el correcte tractament de la documentació 
pública obliga. Més encara, quan Caldes d’Estrac és un dels municipis catalans 
adherit ja a la Declaració Universal dels Arxius, demostrant així la sensibilitat 
adequada respecte dels valors, com la garantia dels drets i la preservació de la 
memòria, que els arxius suposen. Instem, per tant, al Departament de Cultura a 
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que actuï en l’exercici de les seves competències d’inspecció sobre el patrimoni 
documental, per tal d’establir si el conveni s’adequa o no a la legalitat.  

Finalment, no podem deixar de constatar la desconnexió normativa amb què 
s’està desenvolupant el govern obert a casa nostra i que un cas com aquest 
torna a evidenciar. La gran majoria de petits municipis estan adherits al 
Conveni Marc d’Interoperabilitat i disposen de seu electrònica a través del 
Consori d’Administració Oberta de Catalunya, però això no suposa cap 
vinculació clara amb la resta del cicle vital complet de la documentació. La 
dissociació de la fase de generació dels documents de les altres etapes que 
contempla tot sistema de gestió documental integral només pot produir en el 
futur inseguretat jurídica i denota que, malgrat la llei 10/2001, la visió 
patrimonialista sobre els arxius encara s’imposa, fins i tot, al marc legal vigent. 
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