JUNTA LOCAL DE LLIBERTAT VIGILADA DE ROSES
1943-1955

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT AMR 6.2.

Nivell de descripció
Fons

Títol
Junta Local de Llibertat Vigilada de Roses

Data/dates
11.11.1943-05.08.1955

Volum i suport
1 carpeta. Paper i fotografia.

ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Junta Local de Llibertat Vigilada de Roses

Història del(s) productor(s)
L’origen de les Juntes Locals de Llibertat Vigilada emana del Decret legislatiu de 22 de maig
de 1943, pel qual es creà dins el Ministeri de Justícia el Servei de Llibertat Vigilada.
Responia a la necessitat de controlar i observar la conducta político-social de totes aquelles
persones condemnades pels tribunals franquistes, i que aleshores, en virtut dels
corresponents decrets d’indult, passaven a gaudir de llibertat condicional. En l’àmbit
provincial es crearen les Juntes Provincials, adscrites als Governs Civils.
La Junta era presidida pel Jutge Municipal, que convocava a la resta d’integrants: un
representant designat per l’Ajuntament; el Comandant de la caserna de la Guàrdia Civil; el
cap de l’establiment penitenciari de la vila; el cap i el cap d’investigació de les FET y de las
JONS; el cap de l’Oficina Local de Col·locació i com a secretari el mateix del Jutjat
Municipal. Les reunions s’havien d’efectuar a la seu del Jutjat, i en el seu defecte a la seu
consistorial. En el cas de Roses ambdues institucions es trobaven al mateix edifici, a l’antiga
seu de l’Ajuntament al carrer de Pi i Sunyer. Les reunions quinzenals establertes a l’acta de
constitució de la Junta s’havien de realitzar al despatx del Jutge Municipal situat a les golfes
de l’Ajuntament,
La funció primordial i primera de la Junta fou el cens d’alliberats que es trobin en llibertat
condicional en virtut dels indults concedits a aquells que foren condemnats per subversión
marxista pels tribunals militars. En aquest cens es consignaria tota la informació que
identificava als alliberats, les seves penes, la seva conceptuació política i la seva perillositat
per al règim franquista. Així com les fotografies de cadascun d’ells, que s’havien d’enviar a la
Junta Provincial de Llibertat Vigilada.

Com a mínim un cop al mes la Junta havia d’emetre informes de conducta i activitats dels
alliberats censats “basados en amplio espiritu de justicia y exentos de pasiones políticas y
de tipo social” i les propostes escaients per a cada cas. El cap de col·locació del municipi
s’havia d’encarregar que tots els alliberats trobessin feina dins del terme municipal per tal
d’evitar que tinguessin temps lliure per realitzar activitats contra el règim. Durant els primers
anys es feren censos a l’entorn de les tretze i quinze persones desafectes al règim. A banda
de les informacions personals de cada persona, es classificava segons si es determinava
que era perillós, no perillós o sospitós.
La residualitat del fons documental de la Junta de Roses no deixa gaire informació sobre les
tasques que efectuà. No es conserven els expedients ni les fitxes efectuades als alliberats,
com tampoc els informes de la Guàrdia Civil (l’únic informe de la Guàrdia Civil també tracta
dels alliberats de Palau-Savardera) i del cap d’investigació de les FET i de las JONS. Per
aquesta raó tampoc es pot delimitar la cronologia final de la Junta, el darrer document és de
1952. L’acta de constitució de la Junta data del 17 de gener de 1944 i els seus membres
foren Baldiri Llorens Rahola, Jutge Municipal, Benet Trull Escatllar, alcalde de Roses (com a
representant de l’Ajuntament), Lluís Cristina Mallart, sergent-comandant de la Guàrdia Civil,
Salvador Buscarons Berta, cap local de la Falange. En el cas de Roses s’explicita que no
existeix al municipi el càrrec de cap de l’Oficina Local de Col·locació i que aquest càrrec a la
Junta no es cobriria. El secretari seria Francesc Sabé Molinas.
La reorganització del Ministeri de Justicia establerta pel Decret 1530/1968, de 12 de juny, va
sumprimir el Servei de Llibertat Vigilada i totes les seves juntes.

Història arxivística
La documentació conservada de la Junta Local de Llibertat Vigilada de Roses és testimonial.
No s’ha efectuat mai cap intervenció arxivísitca fora de l’AMR. L’AMR ha compilat la
documentació de la Junta present enmig de les transferències del Jutjat de Pau de Roses en
una carpeta titulada “Documentación Junta Local Libertad Vigilada” i dins d’un llibre de
registre de salconduits de la dècada de 1940 del fons municipal.

Dades sobre l’ingrés
Part de la documentació estava integrada dins del fons municipal ja present a l’AMR. La
resta prové de diverses transferències efectuades pel Jutjat de Pau de Roses.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
Conté actes constitutives de la Junta Local de Llibertat Vigilada, documentació referent a
l’administració i estadístiques dels alliberats dependents de la Junta.

Sistema d’organització
El fons s’organitza en una sèrie, en la qual s’hi recull la documentació constitutiva i legal de
la Junta Local i tota la documentació administrativa i estadística dels alliberats.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent.

Increments
No es descarten increments. Pot aparèixer nova documentació dins el fons municipal, ja que
probablement es van barrejar molts documents quan ambdós fons es trobaven a les golfes
de l’antic Ajuntament del carrer Pi i Sunyer.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
Lliure

Condicions de reproducció
Lliure

Llengües i escriptures dels documents
Castellà

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper. Sense requeriments tècnics especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
És documentació original.

Existència i localització de reproduccions
No existeixen.

Documentació relacionada
1.1 Ajuntament de Roses (1770-)
6.1 Jutjat de Pau i Registre Civil de Roses (1857-2007)
10.1 Junta Local de la Falange y las Jons (1939-1975)

Bilbiografia
--ÀREA DE NOTES

Notes
---
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Autoria i data(es)
AMR, 18 d’octubre de 2011
AMR, 15 de desembre de 2011
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Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons i el BOP de la província de Girona, número 112
de 18 de setembre de 1943.
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