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Codi de referència
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Títol
Fons Junta Local de Llibertat Vigilada

Data(es)
1943-1973

Volum i suport
0,13 ml (1 unitat d’instal·lació).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Junta Local de Llibertat Vigilada

Història del productor

El règim franquista va decretar la creació de les Juntes Locals de Llibertat Vigilada (22
de maig de 1943, article 7è del Decret del Ministeri de Justícia) per controlar totes
aquelles persones que havien estat condemnades acabada la guerra i que els havia
estat concedida la llibertat provisional.
La Junta Local de Llibertat Vigilada de Palafrugell es va constituir el 25 de setembre de
1943 i estava formada per un president, el jutge comarcal, i vocals: el cap de la Guàrdia
Civil, un representant de l'Ajuntament, el cap local de la FET i de les JONS, el delegat
local d'investigació de la FET i de les JONS, el cap de l'oficina de col·locació i el
secretari del jutjat. La Junta es renovà el 2 de gener de 1951. Els seus objectius eren
observar i tutelar la conducta i activitats de las persones en llibertat provisional. Els
alliberats estaven obligats a presentar-se un cop al mes davant la Guàrdia Civil,i no
podien sortir del municipi sense autorització. La Junta elaborava llistes i expedients on
constaven les dades personals (nom, edat, domicili, professió i estat civil), la pena a la
qual havien estat condemnats, l'última presó on havien estat, la ideologia política i el
grau de perillositat que suposaven pel règim.
La Junta tenia també l'objectiu de garantir el compliment de les sancions imposades
pels tribunals.
La Junta de Llibertat Vigilada de Palafrugell tenia potestat sobre altres pobles veïns que
no tenien Junta Local com Mont-ras, Begur, Regencós, Torrent, Pals i Vall-llobrega.

Història arxivística
El fons ha estat conservat junt amb el fons de l’Ajuntament de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Les oficines del Jutjat es trobaven ubicades a l’edifici de la casa consistorial durant el
s.XIX i bona part del s.XX, per tant la documentació es trobava compartint espais amb
la documentació municipal.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons on destaca el llibre d’actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada, els censos,
fitxes i llistats d’alliberats. No s’ha conservat la totalitat del fons, la documentació
presenta buits importants.

Sistema d’organització
1. Junta Local de Llibertat Vigilada de Palafrugell
2. Junta Local de Llibertat Vigilada de Begur
3. Impresos

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No es preveuen nous ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és restringit.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament del
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
La llengua dels documents del fons és el castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
La documentació del fons es troba en bon estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons realitzat per Jordi Turró i revisió de M. Concepció
Saurí el setembre de 2001 i s’ha actualitzat per Núria Casellas, amb revisió de M.
Concepció Saurí, l’abril de 2018.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. La llista de víctimes del
franquisme

en

dades

obertes

es

pot

consultar

a:

http://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-delfranquisme-en-dades-obertes
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer l’abril de 2018.

Fonts
Inventari del Fons Junta Local de Llibertat Vigilada

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació
d’Arxivers de Catalunya, 2007.

