AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Àrea de Cultura i Patrimoni
Servei d’Arxiu Municipal

FONS DE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, 1279 fins a l’actualitat
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
CAT SAMP 01 01
Fons
Fons de l’Ajuntament de Palamós
1279 fins a l’actualitat
1000 m/l, 117 pergamins, 138 plànols
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor: Ajuntament de Palamós
Codi de referència:
Nivell descripció:
Títol:
Dates:
Volum i suport:

Història del productor: La situació geogràfica de Palamós i la seva ubicació en el context de
l'Empordà i de Catalunya fan que en el s.XIII la seva condició de
port natural sigui decisiva. Pere II el Gran mogut per l'afany de
posseir un enclau estratègic, havia adquirit el 1277 els dominis del
castell de Sant Esteve de Mar, que incloïen el terme de Palamós.
Dos anys més tard, el 1279, el monarca atorga una carta de
poblament i de franquícia ‐la Carta Pobla‐ que iniciaria el fons
documental de l’Ajuntament de Palamós. Així el fons neix fruit dels
privilegis i drets atorgats pel rei Pere II el Gran, al batlle i jurats de
Palamós per a l’administració, la fiscalització i la jurisdicció de la
vila.
D'ençà del domini reial, Palamós no deixa de ser una plaça forta i
pateix sota aquesta posició els greuges dels conflictes bèl∙lics i la
reiterada presència de tropes, fets que provoquen un lent
creixement demogràfic i econòmic. A partir de la 2a. meitat del
s.XVIII i especialment ja en el s.XIX amb la manufactura del suro i el
comerç marítim s'afavoreix el creixement demogràfic i econòmic i
l'expansió del nucli urbà. El s.XX s'estrena amb les obres del nou
port; la indústria surera es mecanitza provocant la concentració en
grans fàbriques. Després de la Guerra Civil i la postguerra apareix
un nou actiu econòmic, el turisme, que tindrà grans repercussions
no només en l'economia, sinó també en la societat i especialment
en el paisatge i l'urbanisme de Palamós.
Pel que fa a l’organització municipal i el territori, el 1942 Palamós
incorpora el municipi de Sant Joan, de manera que des d’aquella
data formen un sol municipi i un únic fons documental.
Història arxivística: Els documents antics del fons de l’Ajuntament de Palamós es
custodiaven en una cambra de l'església parroquial de Santa Maria,
on es reunien els representants del municipi. El 1935, aquells
primers documents de l'Ajuntament i els de l’antiga Comunitat de
Preveres de Santa Maria es dipositen a l'entitat local Museu Cau de
la Costa Brava. Allí, els dos fons formarien el primer Arxiu Històric
de la Vila de Palamós, entès ja com a institució de servei públic
amb finalitat cultural.
L'entitat El Cau es municipalitza el 1988. L’Ajuntament, en conveni
amb l’Arxiu Històric Comarcal, trasllada els seus documents antics a
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la Bisbal, per garantir la custòdia i la disposició al públic dels fons
històrics de la vila; la documentació del fons municipal que tenia
més de 15 anys es queda a Palamós i es conserva a les
dependències de l’Ajuntament.
Des de l’Arxiu Comarcal es fa una tasca d’inventari i tractament de
la documentació del fons per posar‐la a disposició dels
investigadors.
El 1998 el ple aprova la modificació d’usos de la casa Montaner.
Fruit d’això, l’any 2000 el fons històric de l’Ajuntament retorna a
Palamós. El nou equipament de casa Montaner permet que el
municipi reuneixi el seu patrimoni documental en aquest edifici
que actualment acull, entre d’altres serveis municipals, el de
l’Arxiu.
És un fons propi.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Administració, hisenda i serveis. El fons conté la documentació
generada pel govern de la vila al llarg de l’evolució que va del
naixement de Palamós com a municipi medieval d’administració
reial fins a l’actual ajuntament democràtic. La major part del fons
consisteix en documentació textual en suport paper. Vinculat al
fons hi ha dues col∙leccions factícies: una de 117 pergamins i una
de 138 plànols.
Veure el quadre de classificació del fons de l’Ajuntament de
Palamós.
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Les condicions d’accés i ús es veuen regulades per la legislació en
matèria d’arxius de titularitat pública, la de procediment
administratiu comú , i la de transparència i accés a la informació
pública.
Majoritàriament els documents són en català i castellà. També hi
ha documents en llatí i en francès.
L’estat de conservació dels documents en general és bo, llevat
d’alguns documents més antics.
 Inventari
 Catàleg de pergamins
 Catàleg de plànols
 Catàleg de les sèries llicències d’obres (1965‐1998), de les
llicències d’activitats (1962‐2016) i dels expedients de cultura
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Santi Soler i Simon, 1991 i personal del SAMP, 1992‐2016
SOLER I SIMON, S. Organització i descripció dels fons documentals de
l’Arxiu Històric de Palamós. Director: Josep Matas Balaguer. Institut
Universitari d’Estudis Medievals. Barcelona. 1991.
SOLER SIMON, S.; MATAS BALAGUER, J. "Arxiu Històric Comarcal de la
Bisbal d'Empordà" a Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, núm.5.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
1992, p. 53‐103.

2

