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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, 
 
 
EXPOSO: 
 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 8 de novembre de 2005, la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Gestió del 

Patrimoni Natural i Cultural de l’Ajuntament de Gavà va aprovar inicialment el Reglament del 
Centre d’Història de la Ciutat. 

 
2. Segons anunci de 18 de novembre de 2005 (BOPB núm. 276, de 18/11/05, p. 30), l'esmentat 

Reglament es troba sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils des de la 
publicació de l’anunci. 

 
 
Em persono en el tràmit d’informació pública de l’esmentat acord i formulo les següents 
 
 
AL·LEGACIONS 
 
 
1. Sobre el nom del Centre d’Història de la Ciutat. 

1.1. Atès que el Centre d’Història de la Ciutat estarà sota la resposabilitat de l’arxiver/arxivera 
municipal (capítol II) i és l’òrgan encarregat del sistema arxivístic municipal (Article 2), 
creiem que la denominació correcta d’aquesta nova unitat administrativa ha de ser, a 
semblança de la resta d’administracions locals i supralocals catalanes, el d’Arxiu. 

1.2. Per tant, proposem canviar el títol del Reglament pel de “Reglament de l’Arxiu Municipal 
de Gavà” 

1.3. I, també, modificar l’article 2 que quedaria redactat així: “L’òrgan encarregat de coordinar 
el Sistema Arxivístic Municipal és l’Arxiu Municipal de Gavà”. I, és clar, modificar, en tot el 
Reglament, el nom de la unitat administrativa, i per tant substituir Centre d’Història de la 
Ciutat per Arxiu Municipal de Gavà en la resta d’articles on s’esmenti. 

2. Sobre la capacitat de les empreses municipals per rebre o adquirir a tercers 
documentació per a l’Arxiu Municipal. 

2.1. L’article 5.f) indica que “Es considera patrimoni documental del Centre d’Història de la 
Ciutat el conjunt de documents generats, rebuts o reunits per: f) L’Ajuntament o els seus 
organismes autònoms, mitjançant llegat històric o adquisició a tercers”. 

2.2. Tal com està redactat, no s’inclou a les empreses municipals dins dels organismes 
capacitats per adquirir o rebre llegats documentals. 

2.3. Tot i això, es podria donar el cas que, bé a través d’una compra-venda d’immobles 
gestionat per l’empresa GTI, passéssin a patrimoni documental municipal els arxius 
relatius a aquests edificis (per exemple, masies). O es podria donar el cas que l’empresa 
PRESEC fos contractada per gestionar l’eliminació de residus en paper que potser 
tinguessin algun valor històric o documental. Creiem que, per prevenir aquests casos fora 
convenient modificar l’article 5.f) donant-li el següent redactat: “f) L’Ajuntament, les 
empreses que en depenen, o els seus organismes autònoms, mitjançant llegat històric, 
adquisició a tercers o troballa accidental”. 

3. Sobre la documentació pròpia generada pels Grups Municipals. 
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3.1. L’article 6 fa referència a la documentació generada per les persones físiques que 

exerceixen funcions polítiques o administratives en l’administració municipal. També, al 
segon paràgraf, es fa referència als organismes autònoms, unitats administratives 
especials, i empreses municipals. 

3.2. Tal com està redactat, no s’inclou cap referència als Grups polítics Municipals, que tot i 
gaudir de personalitat jurídica pròpia i singular, formen part indissoluble del consistori, i per 
tant de l’Ajuntament com a ens polític i administratiu. Creiem que el present Reglament 
hauria de contemplar també que la documentació generada pels Grups Municipals passés 
a formar part del patrimoni documental municipal. 

3.3. Per tant, proposem modificar l’article 6 afegint-hi el següent paràgraf: “La documentació 
generada pels Grups Municipals forma part també del patrimoni documental municipal, i 
en conseqüència s’establiran els mecanismes oportuns per tal de transferir la seva 
documentació a l’Arxiu Municipal”. 

4. Sobre l’òrgan de govern competent. 

4.1. Els articles 24 i 77 fan referència a un “òrgan de govern competent” sobre el Centre 
d’Història de la Ciutat, que tot i això no es defineix enlloc. 

4.2. Atès que, segons sembla, és intenció que l’Arxiu Municipal quedi vinculat 
administrativament a l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Natural i Cultural de 
l’Ajuntament de Gavà, entenem que això hauria de quedar reflectit, ni que fos mitjançant 
una disposició addicional o transitòria final, al seu Reglament. 

4.3. Per tant, proposem afegir al Reglament la següent Disposició Addicional Primera: “L’Arxiu 
Municipal de Gavà queda vinculat administrativament a l’Institut Municipal de Gestió del 
Patrimoni Natural i Cultural, i l’òrgan de govern competent esmentat als articles 24 i 77 és, 
en conseqüència, la Junta de Govern de l’esmentat Institut”. 

5. Sobre les autoritzacions requerides per consultar la documentació. 

5.1. Els articles 53 i 54 fa referència a les sol·licituds de documentació que conté dades 
personals per part de persones interessades o amb interès legítim. I s’especifica que, en 
cas de menors d’edat, les sol·licituds hauran d’estar signades pel seu tutor. 

5.2. Atès que una de les funcions principals de l’Arxiu Municipal és la d’atendre les demandes 
dels escolars que realitzen treballs de recerca en els darrers cursos de batxillerat, i en 
l’eventualitat que un d’aquests joves investigadors necessités accedir a aquest tipus de 
documentació, creiem que caldria incloure la possibilitat que la sol·licitud que ha de 
presentar el menor, si està fent un treball de recerca per a un centre d’ensenyament 
secundari, pugui venir signada pel mestre responsable de l’assignatura, o pel tutor del 
curs o classe a què pertanyi l’alumne. 

5.3. Per tant, proposem modificar els articles 53.a) i 54.b) afegint-hi, després de “signada per 
l’interessat o el seu tutor en cas de ser menor d’edat”, el següent: “En cas de joves 
investigadors que realitzin treballs de recerca per encàrrec escolar, la sol·licitud podrà ser 
signada pel mestre responsable de l’assignatura o pel tutor de la seva classe”. 

6. Sobre l’obligació de l’Arxiu de fomentar la divulgació dels seus fons. 

6.1. L’article 63, unit als articles de la secció 5a, representen una autèntica barrera per a la 
divulgació del fons de l’Arxiu Municipal, començant per la necessitat de sol·licitud prèvia i 
autorització expressa. 

6.2. Trobem a faltar en les seccions 4a i 5a l’assumpció real de tres preceptes que considerem 
bàsics: (a) la documentació dipositada als arxius públics no és propietat dels gestors 
d’aquests arxius, i per tant, per exemple, no poden negar-se a que sigui reproduïda; (b) és 
obligació dels gestors dels arxius públics l’assistir, amb tots els mitjans al seu abast, a la 
divulgació, publicació i difusió dels seus fons; i (c) cal seguir estrictament el principi 
d’interdicció de l’arbitrarietat de les administracions establert a la legalitat vigent. 
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6.3. Per tant, proposem modificar l’article 63 afegint-hi el següent paràgraf: “L’autorització de 

l’arxiver haurà de ser sempre afirmativa, excepte en el cas que la documentació contingui 
dades que poden afectar la intimitat de persones vives”. 

7. Sobre l’ús públic de les reproduccions. 

7.1. La secció 5a no fa distinció en l’ús públic de les reproduccions amb finalitats lucratives i no 
lucratives. Creiem que aquesta distinció és bàsica, ja que mentre que per a les 
reproduccions lucratives creiem que és lògic que l’Arxiu es beneficïi també dels guanys 
econòmics assolits gràcies a la seva acció prèvia de conservació documental, en canvi 
per a les no lucratives, especialment si tenen una funció pedagògica, divulgativa, cultural o 
social, no s’hi poden posar objeccions; ben al contrari, en aquest darrer cas, entenem que 
és obligació de l’Arxiu el facilitar la reproducció, divulgació i difusió dels seus fons. 

7.2. D’altra banda, l’article 67 introdueix un element d’arbitrarietat en la concessió 
d’autoritzacions per reproduir fons custodiats a l’Arxiu, en indicar que podria no autoritzar-
ne la reproducció “si es considera que l’ús que es preveu no és adient”. Enlloc queda 
especificat quina és la interpretació que cal donar a aquest mot, “adient”, per la qual cosa 
creiem que el reglament vulnera, en aquest punt, el principi d’interdicció de l’arbitrarietat 
dels poders públics. 

7.3. Finalment, no es té en compte que bona part dels fons de l’Arxiu –especialment 
fotografies– no són de la seva propietat, sinó que han estat cedits per particulars. No és 
acceptable que l’Arxiu s’erigeixi en intèrpret de la voluntat de les persones que hi han cedit 
els seus fons en dipòsit. 

7.4. Per tant, proposem modificar l’article 67, que tindria el següent redactat:  

“Per tal de poder utilitzar amb finalitats lucratives reproduccions de documents de l’Arxiu 
Municipal per editar-los o difondre’ls públicament, caldrà fer constar expressament 
aquesta circumstància en la petició de reproducció. 

En cas d’ús lucratiu, l’Arxiu Municipal de Gavà podrà decidir concedir autorització per a 
editar o difondre un document del seu fons, ja sigui en la seva totalitat o en part. Si els 
fons objecte de sol·licitud han estat cedits en dipòsit a l’Arxiu, es consultarà, si és possible, 
amb qui va efectuar la cessió, a fi de clarificar possibles contenciosos en concepte de 
drets de propietat intel·lectual. 

7.5. En cas d’ús no lucratiu, per a finalitats pedagògiques, divulgatives, culturals o socials, 
l’Arxiu Municipal de Gavà no podrà denegar la petició de reproducció, que facilitarà 
gratuïtament, excepte en aquells casos en què es tracti de documentació d’accés 
restringit. 

En qualsevol cas, l’eventual denegació d’autorització haurà d’anar motivada”. 

7.6. Així mateix, creiem que caldria modificar l’article 69 tot donant-li el següent redactat:  
“Quan es tracti de documentació reproduïda fotogràficament, l’Arxiu Municipal només 
podrà cobrar en concepte de lloguer de la imatge si aquesta ha estat generada o adquirida 
per l’administració municipal. En cas de reproduccions fotogràfiques d’originals cedits en 
dipòsit a l’Arxiu, es consultarà, si és possible, amb qui va efectuar la cessió, a fi de 
clarificar possibles contenciosos en concepte de drets de propietat intel·lectual. 
L’autorització s’entén concedida per a un sol ús i edició. Qualsevol reedició haurà de ser 
comunicada a l’Arxiu, i serà tractada d’acord amb l’establert a l’article 67”. 

8. Sobre l’eliminació de qualsevol censura prèvia. 

8.1. L’article 70 institueix d’inspecció prèvia per part d’un organisme administratiu sobre 
treballs d’edició privats o particulars. Aquest dret és inconstitucional, ja que l’article 20.2 de 
la Constitució elimina qualsevol tipus de censura prèvia i l’article 20.5 deixa clar que 
només es podran retenir publicacions per ordre judicial. 

8.2. Per tant, cal que desaparegui aquest article del Reglament de l’Arxiu Municipal. 
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9. Sobre la recuperació de patrimoni documental cedit. 

9.1. L’article 79 estableix que aquells que hagin cedit en dipòsit patrimoni documental a l’Arxiu 
municipal, si el volen recuperar, caldrà que ho sol·licitin per escrit a l’alcalde. Per tant, 
queda oberta la possibilitat d’una eventual negativa a recuperar-lo. Entenem que això no 
és correcte, per la qual cosa proposem substituir la sol·licitud per una comunicació. 

9.2. El redactat quedaria doncs així: “Per recuperar documentació cedida a l’Arxiu municipal en 
règim de dipòsit, serà imprescindible comunicar-ho per escrit a l’alcalde...” 

10. Sobre la col·laboració de l’Arxiu municipal en recerques escolars. 

10.1. L’article 82 estableix la col·laboració de l’Arxiu amb les escoles per donar a conèixer 
l’existència, natura i usos dels seus fons. Però creiem que l’article es queda curt, ja que 
hauria també d’incloure, com a principi rector, l’obligació d’auxiliar i ajudar els escolars 
dels centres educatius en els seus treballs de recerca. 

10.2. El redactat quedaria doncs així: “L’Arxiu municipal col·laborarà amb els centres 
d’ensenyament per donar a conèixer l’existència, la naturalesa i els possibles usos del 
patrimoni documental. Així mateix, prestarà assistència, auxili i consell en els treballs de 
recerca històrica o social que els centres encarreguin als seus alumnes.” 

 
 
Per tot l’exposat, 
 
 
SOL·LICITO: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte les al·legacions presentades,. 

2. Que es doni als sotasignat per comparegut i interessat en l'expedient al qual s'ha fet 
referència, i que se'm notifiqui amb l’antelació requerida qualsevol informació sobre aquest 
expedient o les resolucions que es prenguin, tot mantenint-me al corrent del procediment 
administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons els quals la 
decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i els al·legants tenim 
dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a l’eventual comunicació de l'acceptació o 
refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe juridicotècnic preceptiu. 

 
 
 
Gavà, 9 de desembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


