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Ban sobre l’ús de l’idioma oficial
(castellà) en tots els serveis públics.

http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
EL DOCUMENT DEL MES

Aquest mes presentem una mostra d’una de les
tipologies documentals amb més informació per
a historiadors, on es reflecteix el funcionament
de l’Ajuntament i de la ciutat durant la
postguerra.
Aquesta sèrie documental,
Expedients administratius, és una sèrie tancada
que s’inicia l’any 1843 i acaba l’any 1942, amb
suport paper, i amb diferents formats. És
consultada per investigadors i públic que desitja
realitzar algun treball específic. També és
utilitzada per la gestió interna municipal.
Avui presentem un ban sobre l’ús de l’idioma
oficial en tots els serveis públics, enviat pel
governador civil de la província, on es fa palès
que a partir de l’1 d’agost de 1940 l’únic idioma
possible per a expressar-se dins o fora dels
edificis oficials, mentre s’estigui de servei, és
l’idioma castellà.
*************
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu
és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AML’H), va
encetar el cicle “DOCUMENT DEL MES”, cicle amb
el qual s’exposa, tant físicament (a la sala de
consulta de l’Arxiu) com en el web
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.as
px ), i durant un mes, un dels diferents
documents dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri de
representativitat de la tipologia i procedència
dels documents que integren el patrimoni
documental de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne la
riquesa i varietat.

Àrea d’identificació
Codi: AMLH, 101 Fons Municipal, 121 Expedients
administratius.
Nivell de descripció: unitat documental composta.
Títol: Ban sobre l’ús de l’idioma oficial en tots els
serveis públics.
Data: 31 de juliol de 1940
Volum i suport: 1 expedient, 4 fulls
Àrea de context
Ajuntament de

Procedència:
Secretaria
Data ingrés : 1972 (data atribuïda)

l’Hospitalet,

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Ban sobre l’ús de l’idioma
oficial corresponent a la circular aprovada el 28
de juliol de 1940 pel governador civil de la
província respecte a l’obligatorietat de l’ús del
castellà en acte de servei, tant dins com fora dels
edificis municipals, amb les possibles sancions a
rebre per qui no s’expressi en l’idioma indicat.

Avaluació, tria i eliminació: conservació
permanent.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure.
Condicions de reproducció: lliure
Llengües i escriptures: castellà
Instruments de descripció: catàleg
Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original: document original

que conserva l’AMLH. Documentació
relacionada: Correspondència general. Bans
Àrea de notes

Es pot accedir a la lectura del document al
nostre web. També romandrà exposat a la
Sala de Consulta de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció
Autoria: AVG
Data: 2010

