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I NTRODUCCI ó 

Les primeres notícies que tenim sobre l'existéncia de 
l'Arxiu municipal es remunten a mitjan segle xix! De 
l'any 1852 en tenim dos breus inventaris de la documentació 
conservada a la secretaria de l'Ajuntament; i per una carta 
adrelada al governador civil el 27 de julio! de 1853, tenim 
coneixement que l'arxiu es va malmetre durant la prime-
ra guerra carlina, concretamente l'any 1835. Aquests pri-
mers inventaris fan una breu descripció de la documentació 
guardada en aquells temps, com són els butlletins oficials, 
la correspondéncia, els pressupostos municipals, els reparti-
ments de consums, els llibres del cadastre i contribucions, 
etcétera. 

L'any 1854 l'Ajuntament, davant les preguntes d'un 
«Interrogatorio Estadístico-Administrativo» 2  emés pel Go-
vern Civil i enviat a tots els pobles de la província, con-
testa que si bé l'Arxiu municipal no está endregat, «se está 
arreglando». Abrí mateix, a la pregunta sobre l'existéncia o 
no d'inventari, respon que «se está formando». És curiós 

1. Aquesta informació m'ha estat facilitada pels companys de 
la Comissió d'História, que estudiant la correspondéncia oficial del 
segle xix han trobat els dos inventaris de 1852 i una carta de 1853 
adregada al governador civil. 

Aquests documents es troben a la série de «Correspondéncia 
d'entrada-Documents» (Cod. I.1.2.3.A), any 1852, 1 de gener: «(In-
ventari) de legajos existentes en la secretaría del ayuntamiento»; 
9 de maro: «Inventario de todos los documentos pertenecientes a 
la Secretaría de este pueblo de Viladecans». Sig. 718/2. La carta es 
troba dins la mateixa série, a la signatura 719/1. 

2. «Interrogatorio Estadístico-Administrativo», inclós dins la 
série de «Correspondéncia oficial d'entrada» (Cod. I.1.2.3.A), 1854, 
Sig. 719/2. 
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perqué, prácticament, hem trigat 130 anys en classificar i 
ordenar tot l'Arxiu municipal. 

Durant el segle xIx i comengament del segle xx es van 
succeint els inventaris superficials sobre la documentació 
existent a l'arxiu o a la secretaria de l'Ajuntament. L'últim 
abans de l'ordenació i classificació actual data de 1945. Es 
tractava d'un índex alfabétic dels documents, expedients i 
llibres de comptabilitat que hi havia a l'Arxiu municipal. 
Aquest índex es feia arribar fins a l'any 1978. 3  

L'any 1984 s'inicia una nova etapa amb la classificació, 
ordenació i inventara de tot el fons documental que a causa 
de l'explosió demográfica i urbanística que ha patit Vilade-
cans durant els anys 1960-1975 s'havia desbordat. 4  L'estat 
de la documentació i de les installacions era vergonyós, en-
cara que aixó es podria generalitzar a la majoria d'ajunta-
ments en aquells moments. Documentació amuntegada, en 
prestatgeries de fusta (quan n'hi havia), sense gairebé illu-
minació, plena de pols i , naturalment, sense cap control ni 
d'accés a l'arxiu ni d'arribada deis documents. L'índex ini-
ciat l'any 1945 ens donava pistes per reconstruir les séries, 
peyó les seves signatures no es corresponien amb la realitat. 

3. Aquests inventaris estan inclosos en la subsecció VI.1.1: 
«Inventaris de l'Arxiu Municipal». Són els següents: un inventara 
de 1869 (Sig. 1.106/1), dos ínventaris de 1906 (Sig. 1.160/2 i 3), 
un altre de 1921-1922 (Sig. 1.106/4) i finalment l'inventari de 1945-
1978 (Sig. 1.106/5 i 6). 

4. Malgrat que l'any 1978 es va crear la plaga d'encarregat de 
l'Arxiu municipal, aquest havia patit la desídia i deixadesa, trobant-
se la documentació i les installacions en un estat lamentable. La per-
sona que ocupava la plaga havia estat colocada per «gaudir de la tran-
quillitat que ofereix un arxiu». 

A partir de 1984, amb la contractació d'una persona amb conei-
xements básics d'arxivística i d'histbria local, comenga el comí de 
la normalització a l'Arxiu municipal. 
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Alló que estava inventariat, o no hi era o bé estava tras-
paperat (tothom coneix la dita que a 1'Administració no es 
perd ni es destrueix res, sinó que es traspapera), o bé es-
tava en una altra oficina sense cap full de préstec. A més 
a més, aquest inventara solament recollia una tercera part 
de tota la documentació que en aquelles dates s'aplegava a 
les dependóncies destinades a Arxiu municipal. 

No cal dir que ens trobem davant d'un fons unitari, on 
es conserva conjuntament la documentació histórica i l'ad-
ministrativa, fins i tot a documentació més recent generada 
per 1'Ajuntament. D'aquí la dificultat per poder aplicar un 
esquema de classificació. En aquells moments disposávem 
de les Normes básiques de classificació per als arxius histó-
rics, editades pel Servei d'Arxius; s  i per la part administra-
tiva el grup d'arxivers de la Comunitat de Madrid havien 
elaborat els quadres de classificació de fons per ajuntaments 
de la, 2a i 3a categoria, així com una proposta básica de 
tria de documents.' A partir de l'estudi de l'organigrama 
municipal, de les Normes básiques... i deis quadres de das- 

5. ALBERC H, R.: BARRIAC H  ,  F.; PANYELLA, V.: Els arxius 
histórics municipals: normes básiques de classificació, Servei d'Arxius 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barce-
lona, 1982, 68 págs. 

6. Els quadres de classificació de fons d'ajuntaments de la, 2a 
i 3a categoria havien estat presentats en les «I i II Jornadas de Ar-
chivos Municipales», fetes a Alcobendas i Mbstoles, els anys 1982 i 
1983 respectivament. Posteriorment han estat reprodu'ides al llibre 
Manual de formularios para ayuntamientos, de Luis Chacón, editat 
per Bayer Hnos., Barcelona, 1984, vol. III, págs. 871-945. L'any 
1985, la Conselleria de Cultura de la Comunitat de Madrid, a la 
collecció «Cuadernos-Archivos», va editar tres volums, un per cada 
categoria d'ajuntaments, on es descriuen els quadres d'organització 
de fons. 
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sificació per arxius administratius, vam organitzar la dassifíj 
cació i ordenació del nostre Arxiu municipal. 

L'l de gener de 1987 finalitzaven l'inventari del fons. 
D'aleshores engá, l'arxiu ha posat a disposició de tots els 
usuaris dos intruments de treball i de descripció: la guía-ín-
dex i l'inventari genera. En aquest artice farem una síntesi 
d'aquesta guia-índex, intentant donar una visió rápida pera 
completa de tota la documentació conservada a l'Arxiu mu-
nicipal de Viladecans.7  Els usuaris disposen també de l'in-
ventari general i de les seves fitxes, on poden trobar deta-
llats tots els documents assenyalats a la guía-índex. 

Des de l'any 1987 fins a l'actualitat l'Arxiu municipal 
ha continuat rebent fons deis departaments municipals pera 
ja amb fulls de transferéncia que legalitzen el lliurament deis 
documents. Aquests fulls són incorporats a l'arxiu mitjan-
gant apIndixs anuals a l'inventari general. 

L'Arxiu municipal és situat a la segona planta d'un 
edifici modernista, de 1892, d'inspiració neogótica, que ha-
via estat propietat de la influent familia Modolell, i que avui 
dia és la Casa de la Vila. Disposa d'una petita sala de lec-
tura per als usuaris, així com sala de classificació de la do-
cumentació i despatx administratiu de l'arxiver. També es 
disposa de microfilm, aplicat als butlletins oficials, amb dues 
pantalles lectores-reproductores. Més endavant s'espera por-
tar a terme copies de seguretat deis documents considerats 
més importans, així com microfilmar documents que facin 
referIncia a Viladecans i que s'hagin pogut localitzar a d'al- 

7. En aquest moment l'arxiu prepara l'edició completa i deta-
llada de la Guia-InventaH per donar a conlixer a tots els ciutadans 
els documents que s'hi conserven. La presentació, que es preveu pel 
maig de 1991, es fará parallela al muntatge d'una exposició sobre el 
nostre patrimoni documental i una campanya d'informació sobre qué 
és un arxiu municipal. 
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tres tres arxius. Per a ús intern, jeró també per als investiga-
dors i estudiants, es disposa d'una biblioteca auxiliar en 
temes d'história local i comarcal, abrí com de temes arxivís-
tics i d'administració local i general. 

En l'actualitat l'Arxiu municipal está engegant la classi-
ficaciI i ordenació de l'arxiu d'imatges, básicament fotogra-
fies antigues i modernes i targetes postals, amb la collabo-
ració de particulars i deis membres de l'Agrupació Fotográ-
fica de Viladecans. Aquesta collaboració s'ha plasmat en la 
realització del «III Viladecans Antic-Exposició de fotogra-
fies antigues», i en l'edició d'un catáleg d'aquestes fotogra-
fies. 

L'Arxiu municipal ha impulsat la recerca de la nostra 
história local i en la mesura de les seves possibilitats ha 
editat treballs d'investigació o bé ha collaborat en les edi-
cions fetes des del Departament de Cultura de 1'Ajuntament. 

En aquests moments, a més del manteniment i con-
servació del fons documental, l'objectiu se centra no sois a 
incrementar aquest patrimoni documental, sinó a dotar 
l'Arxiu municipal d'unes millors installacions per facilitar 
l'accés del ciutadá i ampliar els serveis, fent d'aquesta ins-
titució municipal un centre de la cultura local. 

CLASSIFICACIÓ DEL FONS DE L'ARXIU 
MUNICIPAL DE VILADECANS 

I. Administració municipal 
II. Administració de Justicia 

III. Agricultura i ramaderia 
IV. Associacions 
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V. Beneficéncia i assistIncia social 
VI. Cultura, oci i esports 

VII. Defensa i seguretat 
VIII. Demografia i estadística 

IX. Eleccions 
X. Església 

XI. Indústria i comerl 
XII. Instrucció pública - Educació 

XIII. Obres i urbanisme 
XIV. Sanitat 
XV. Documentació notarial 

XVI. Llegats i arxius patrimonials 
XVII. Pergamins 

XVIII. Segells 
XIX. Llibres manuscrits 
XX. Biblioteca auxiliar 

XXI. Hemeroteca 
XXII. Arxiu d'imatges 

I. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 

I.1. Funcionament de l'Ajuntament 

I.1.1. Organs de Govern 
I.1.1.1. Actes del Consell Ge-

neral de la Universitat 
de Viladecans . 	. 1626-1689 
Llibres d'actes de les 
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sessions del Ple de l'A- 
juntament 	. 	. 	. 1837-1982 

1.1.1.2. Llibres d'actes de les 
sessions de la Junta 

Municipal Permanent / 
Comissió Municipal 
Permanent . . . 1902-1932 

1949-1982 
1.1.1.3. Llibres de decrets de 

1'Alcaldia 	. 	. 	. 1952-1984 
1.1.1.4. Llibres d'actes de les 

comissions informati-
ves d'area 
Comissió informativa 
de governació . 	. 1981-1982 
Actes de comissions 
especials 	 1986-1987 

1.1.1.5. Ordenances 	munici- 
pals de policia i bon 
govern . 	. 	. 	. 1867-1966 
Expedients per infrac- 
cions comeses a les or- 
denases 	 1983 - 1985 

1.1.1.6. Reglament de partici- 
pació ciutadana . 	. 1979 

1.1.2. Correspondéncia i registre 
1.1.2.1. Llibre registre d'entra- 

da de documents . 	. 1832-1984 
1.1.2.2. Llibre registre de sorti- 

da de documents . 	1901-1984 
I.1.2.3.A) Correspondéncia 	1805-1984 

	

d'entrada . 	. 	s. XVIII 
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I.1.2.3.B) Correspondéncia 	1895-1984 
d'entrada - Instan- 

	

cies 	. 	. 	s. xix 
1.1.2.4. Correspondéncia 	de 

	

sortida . 	 1943-1984 
1.1.3. Cárrecs municipals 

	

1.1.3.1. Alcalde . 	 1869-1952 
1964-1965 

	

1.1.3.2. Regidors . 	 1973-1979 
1.1.4. Empleats municipals 

1.1.4.2. Reglaments . 	. 	. 1969 
1.1.4.3. Personal. Expedients 

	

Personal 	funcionaH 
d'administració gene- 

	

ral . 	. 	. 	. 	. 1853-1972 

	

Personal 	funcionari 
d'administració espe- 
cial 

	

Técnics 	. 	. 	1907-1980 
Policia municipal • 1862-1969 
Personal d'oficis • 1903-1970 

Personal contractat • 1953-1965 
Plans d'ocupació . • 1980-1985 

	

Plantilla 	. 	. • 1953-1972 
Nómines i gratifica- 

	

cions 	. 	. 	. 	. 1953-1965 
1.1.4.4. Mutualitat de fundo- 

naris. Seguretat Social. 

	

Classes passives . 	. 1957-1968 
Ajuda familiar. Comis- 

	

sió . 	. 	. 	. 	. 1957-1965 
1.1.4.5. Oposicions i concur- 

	

sos . 	. 	. 	. 	. 1906 - 1970 
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1.1.5. Secretaria i oficialia major 

	

Categoria secretaria 	. 	. 1960-1967 
Informes . 	. 	. 	. 1963-1970 

	

Memória anual . 	. 1923-1927 
1971-1972 

1.2. Llibres d'arrendament 

Tabes o plecs de condicons per a l'arren-
dament de la carnisseria, la botiga, la fle-
ca, la fonda, l'aiguardent i els licors . s. xviii-xix 

1.3. Hisenda 

	

1.3.1. Béns de propis 	. 	. 	. s. xvxI-xvfli 
1.3.3. Comptabilitat i recursos 

1.3.3.1 Comptabilitat municipal 
Comptes municipals . 1826-1984 
Pressupost municipal 

	

ordinari . 	. 	. 	. 1838-1943 

	

Assumptes 	generals 
del pressupost muni- 
cipal ordinari . 	. 	. 1944-1977 
Pressupostos munici- 
pals extraordinaris . 1883-1975 
Tribunal de comptes 

	

de l'Estat 	. 	. 	. 1981-1986 
Llibres de comptabilitat: 
Llibre auxiliar per als 
capítols del pressupost 
(ingressos i despeses) 1886-1980 
Llibre de balang (i in- 

	

ventaris) . 	. 	. 	 .  1886-1982 
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Llibre de comptes deis 
propis i arbitris del 
Comú de Viladecans . s. xviii-xix 
Llibre diari d'interven- 
ció (ingressos i des- 
peses) 	 1853-1984 
Llibre general de des- 
peses 	 1947-1982 
Llibre general de des- 
peses extraordináries 1955-1971 
Llibre general de ren- 
des i exaccions . 	. 1947-1982 
Llibre general de ren- 
des i exaccions extra- 
ordináries 	. 	. 	. 1958-1971 
Llibre registre d'expe- 
dició de manaments de 
despeses i d'ingresos . 1953-1982 
Llibre registre de fac- 
tures 	. 	. 	. 	. 1946-1982 
Llibres de valors inde- 
pendents i auxiliars del 
pressupost 	. 	. 	1952-1982 

1.3.3.2. Recursos i impostos 
Amillaraments 	• 1850-1954 
Atermenament 	• 1954 
Arbitris, impostos, ta- 
xes i altres ingressos 8  s. xx 

8. Aquesta série conté els padrons de contribuents deis diversos 
arbitris i taxes imposats per 1'Ajuntament al llarg de l'actual segle, 
entre els quals cal destacar els arbitris sobre les bicicletes, cartuatges, 
circulació d'autombbils, gravámens sobre immobles, inspecció sanitaria 
de motors, plus-válues, publicitat, radicad& sanejament, etc. 
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Bagatges 	 1843-1847 
Cadastres 	 s. XVIII-XX 

Censals . 	. 	s. XVIII-xix 
Circulació. Expedients 
d'imposició de multes 
per infraccions de les 
normes de circulació . 1977-1982 
Consum 	 1846-1918 
Contribucions 9 	s. xix-xx 

Contribució 	indus- 
trial i de comerg 	. 1836-1984 
Contribució 	territo- 
rial 	rústica 	. 	. 1830-1983 
Contribució 	territo- 
rial 	urbana 	. 	• 1852-1987 

Ordenances fiscals 	• 1934-1976 
Prestació personal 	• 1849-1964 
Primícia 	. 	. 	. 1841 
Recursos 	económico- 
administratius 	. 	. 1886-1894 

1979-1984 
Timbre de l'Estat 	• s. xix 
Utilitats 	. 	. 	• 1919-1945 

9. En aquesta série ressenyem les contribucions més importante, 
pub caldria indicar que també es posseeix, entre altres, documentació 
sobre les contribucions de culte i clergat (mitjan segle xix), con-
tribucions especials (1945-1974), extraordináries de guerra (mitjan se-
gle xlx), etc. 
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1.4. D'altra documentació de tipus económic 

1.4.3. Serveis 

	

1.4.3.1. Proveiments 1° 	. 	1939-1947 
Mercat municipal . 	. 1963-1978 

1.4.3.2. Escorxador municipal 1985-1980 

	

1.4.3.3. Tránsit . 	. 	. 	1981-1984 
Transports públics 	1923-1965 

1.4.5. Tresoreria 
1.4.5.1. Caixa 

Carpeta del compte de 
cabals 	. 	. 	. 	. 1918-1970 
Carpeta del compte de 
valors independents i 
auxiliars del pressu- 
post 	. 	. 	. 	. 1946-1973 
Llibres d'actes d'ar- 
queig deis fons muni- 
cipals 	. 	. 	. 1897-1982 
Llibres d'arqueig diari 1953-1966 
Llibre auxiliar d'efec- 
tes . 	. 	. 	• 1956-1974 
Llibre de caixa . 	• 1928-1982 
Llibre registre de po- 
ders i autoritzacions . 1959 
Paper - moneda . 	. 1939 
Comunicats de situació 
de caixa . 	. 	. 	. 1954-1979 

10. El gruix de la documentació relativa a proveiments, dels 
anys 1940-1950, encara está per classificar i incorporar a l'inventari 
de l'arxiu. 
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Comunicats diaris de 
caixa 	. 	 1982 

1.4.5.3. Recaptació 
Fulls de cárrec a re- 
captadors 	 1963-1986 
Comptes de recaptació 1954-1964 
Comunicats mensuals 
de recaptació de taxes 

governatives 	. 	. 1979-1981 
Fulls de recaptació diá- 
ria . 	. 	. 	. 	. 	1980-1983 
Llibre auxiliar de 
comptes corrents per 
a la recaptació en pe-
ríode executiu . . 1958-1975 
Llibre 	auxiliar 	de 
comptes corrents per 
a la recaptació en pe- 
ríode voluntari . 	. 1953-1973 
Llibre diari de recap- 
tació 	. 	. 	. 	. 1945-1946 
Llibre registre general 
d'expedients fallíts . 1972-1973 

1.5. Patrimoni 

1.5.1. Inventari 
Carpeta del compte del, Patrimo- 
ni municipal . 	. 	. 	. 	. 1946-1969 
InventaH de béns municipals . 1958 
Llibre d'inventaris (i balanws) 1886-1967 

	

Patrimoni de l'Estat . 	. 	. 1967 
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1.5.2. Béns immobles 
Expedients d'adquisició . 	• 1919-1965 
Expedients de cessió . 	. 	• 1967 
Expedients de denúncies per 
atemptats contra el patrimoni 
municipal . 	. 	. 	. 	. 	. 1960-1980 
Expedients de partió del terme 
municipal . 	. 	. 	. 	• 1852-1969 
Expedients d'alienacions 	• 1908-1963 
Expedients d'expropiacions 	• 1942-1970 
Expedients de permuta . 	• 1928-1964 

1.5.3. Béns mobles 
Expedients d'adquisició de vehi- 
des . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1968-1971 
Inventari . 	. 	. 	. 	. 	. 1906-1983 

1.5.5. Béns de carácter histórico-artístic 
Expedients d'adquisició . 	• 1970 
Inventari . 	. 	 • 1978 

II. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

11.2. Jutjat de pau 

Arxiu 	. 	. 	 . 1946 
CorrespondIncia . 	. 	 • 1843 
Judicis de conciliacions 	 • 1843-1862 

	

Llibre de conciliacions . 	. 	. 	• 1837-1845 
Presa de possessió del jutge de pau • 1946 

	

Documents diversos . 	. 	. 1869 

11.5. Expedients civils 

	

Expedients de constrenyiments . 	. 1843 - 1887 
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Expedients de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 	. 	. 	. 	. 1927-1956 

Llibre de providéncies 	governatives 1894-1895 
Multes 	. 	. 1853-1861 

11.7. 	Tribunal Tutelar de Menors . 	. 1945-1953 

III. 	AGRICULTURA I RAMADERIA 

III. 	1. 	Preus i jornals . 	. 	 . 1856 

111.2. 	Consum de productes agrícoles 	. 	. 1834-1948 

111.4. 	Usdefruit 	de 	l'aigua 	. 	 . 1945-1950? 

111.5.1. Juntes locals d'informació agrícola 
111.5.1.1. Junta Local d'In- 

formació Agrícola 1927 
111.5.1.2. Actes de la Junta 

Municipal Agraria 1937-1941 
111.5.1.3. Junta Local de 

Recuperació Agra- 

	

ria . 	. 	. 	. 	1939 
111.5.1.4. Actes de la Junta 

Local de Defensa 
contra les plagues 

	

del camp 	. 1912 
111.5.2.1. Junta Local de 

Foment Pecuari . 1939 
111.9.1. Cens agrari . 	. 	. 1962 

	

111.9.2. Censos ramaders 	. 1852-1911 
1904-1954 
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III.10. Catástrofes naturals 

	

Pedregades i avingudes d'aigua . 	. s. lux 

	

Plagues del camp . 	 . 1854-1912 

111.12. Boscos 	 . 1860-1968 

111.14. Campanyes agrícoles . . 1946-1947 

111.15. Documentació diversa sobre ramaderia s. XVIII-XIX 

IV. Assoc IACIONS 

	

IV.1. Gremi local vitivinícola . 	. 	. 1894 

IV.3 .1. Associacions polítiques 
Falange Espanyola Tradiciona- 
lista i de les JONS . 	. 1939-1966 
Guárdia de Franco . 	. 1945-1951 

IV.3 .2. Associacions sindicals 
Confederació Nacional de Sin- 
dicats . 	. 	. 	. 	. 	. 1951 
Eleccions sindicals locals. Cens 
electoral 	. 	. 	. 	. 	. 1944-1948 
TerQ sindical . . . . 1948 
Eleccions sindicals provincials 1945 
Delegació sindical local . . 1945 
«Hermandad Sindical de La- 
bradores y Ganaderos» . 	. 1940 
Sindicat Agrícola de Viladecans 1930-1936 
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IV.6. Associacions eclesiástiques 

Església Evangélica . 	. 	. 	. 	. 1970 
Associació deis Testimonis de Jehová . 1971 

IV.7. Altres associacions 

Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre 1933 

V. BENEFICENCIA I ASSISTÉNCIA SOCIAL 

V.3. Actuacions benéfiques . 	 1843 

V.4. Junta Local de Beneficéncia 	 1862-1940 

V.5. Junta Local de Reformes Socials 	1907 

V.8. Delegació Local de l'Auxili Social . 	1939-1951 

V.9. Refugiats de guerra . 	 1938 

VI. CULTURA, OCI I ESIORTS 

VI.1.1. Inventaris de 1'Arxiu Municipal . 	. 1869-1906 
1921-1945 
1987 

VI.2. Festes i tradicions 

Revetlla de Sant Joan 	 . 1980-1983 
Fira de Sant Isidre . 	 . 1981-1982 
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Festa de 1'Arbre . 	 . 1952-1960 
Festa Major . 	. 	 . 1958-1985 

VI.4. Turisme 	 . 1970-1980 

VI.5. Monuments histórico-artístics . 	. 1961 

VI.6. Distincions i nomenaments 

Nomenaments de carrers 	 . 1936-1964 
Nomenaments honorífica 	 . 1951-1961 

VI.8. Cartells" 

VI.9. Esports 	 . 1978 

VI.10. Joventut 

Delegació Local del «Frente de Juven- 
des» 	. 	 • 1968-1976 

VI.11. Patronat Local de Cultura i Esports . 1959-1978 

VII. DEFENSA I SEGURETAT 

VII .1.1. Lleves 	. 	. 	 . 1845-1981 
Revistes militars . 	 . 1910- 1978 

11. En aquesta série s'intenten aplegar tots els cartells publi-
cats per l'Ajuntament i els diversos departaments municipals. També 
es conserven, en la mesura en qué els rebem, aquells cartells editats 
pels ajuntaments de la comarca. El fons encara está per classificar. 

241 

16 



VI I .1.3. Requisicions militars 

	

Carruatges de tracció animal . 	. 1934 
1943-1963 

	

Vehicles de motor i bicicletes . 	. 1934-1937 
1943-1963 

Ramaderia . 	 . 1934 
1943-1963 

Tropes franceses . 	 . 1809 

VII.2. Cossos de seguretat 

VII.2.1. Carrabiners . 	. 1858-1940 
VII.2.2. Guardia Civil 	. 1894 

1941-1945 
VII.2.3. Terl de rondes provincials 1876 
VII.2.4. Milícies provincials . 	. 1856-1858 
VII.2.5. Guárdia rural 

Guárdies particulars de 
camp 	. 	. 	. 	. 	. 1854-1981 

	

«Hermandad Sindical» . 	. 1945 
VII.2.6. Policia municipal . 	. 	. 1964 

VII.3. Seguretat pública 

VII.3.1. Passaports 	 . 1838-1868 
VII.3.2. Salconduits 	 . 1940-1945 

VIII. DEMOGRAFIA I ESTADÍSTICA 

VIII.1. Junta Municipal de Cens de població 1900 - 1910 
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Cens i padrons d'habitants . 	. 1830-1985 
Nomenclátor . 	 . 1859-1940 

VIII.3. Emigració. Estrangers 

Comissió Local d'Emigració . 	1962 
Registre d'estrangers empadronats 	1894-1939 

VIII.4. Padró de cédules personals 
Padró de l'impost de cédules perso- 
nals . 	. 	. 	 . 1869-1941 
Tarifes de l'impost . 	. 1940-1950? 

IX. ELECCIONS 

IX.2. Eleccions municipals . 	 . 1844-1987 

IX.3. Eleccions provincials . 	 . 1871-1974 

IX.4. Eleccions generals . 	. 

Diputats a Corts . 	. 	. 	1869-1967 
Compromissaris per Senadors . 	. 1877-1930 
Eleccions generals (Diputats i Senadors) 1977-1986 
Eleccions al Parlament de Catalunya . 1980-1988 

IX.5. Plebiscits i referéndums . 

IX.6. Cens electoral . 

IX.7. «Consejo Nacional del Movimiento» 

Elecció de compromissaris 

. 1947,1976 
1978,1979 
1986 

. 	s. XIX-1958 

. 1967 
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X. ESGLÉSIA 

X.1. Parrbquia de Sant Joan de Viladecans 	s. xviii 

X.2. Dotació del clergat parroquial 	. 	. s. xIx 

X.3. Ajuntament - Parróquia . 	. 	. s. xix 

X.4. Parróquia de Santa Maria de Sales . 	. 1963 

X.5. Obres 	 . 1964 

X.6. Tribunal ordinari eclesiástic . 	. 1845 

XI. INDtiSTRIA I COMERQ 

XI.1. Estadístiques 	. 	 . 1863 

XI.2.1. Fabriques 	 . 1929-1931 
1960 

Installació de motors 	1939 
1945-1949 

XI.2.2. Expedients de llicéncia d'or-
bertura d'establiments i exer- 
cici d'activitats reglamentades 1959-1984 
Expedients de denúncies . 1964 

XI.3.1. Expedients de llicéncies d'o-
bertura d'establiments inno- 
cus . 	. 	. 	. 	. 	. 	.1970 - 1982 
Expedients de denúncies i 
control d'establiments . 	. 1967 

1982-1985 
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XII. INSTRUCCIÓ PUBLICA - EDUCACIÓ 

XII .4 . Ensenyament primari 

Edificis escolars 	 • 1955-1968 
Cens escolar . 	. 	 . 	. 	• 1865-1939 
Comissió Local de Mutualitat 	• 1948 
Comptes de l'escola pública . 	. 1860-1902 
Despeses de material escolar . 	• 1940,1961 
Inspecció . 	 • 1963 
Mes tres 	. 	 . 1872,1932 

1959,1963 

XII.6. Ensenyament privat 

Académia Sant Josep . 	. 1971 

XII.8. Junta Municipal d'Ensenyament 

Junta Local contra l'Analfabetisme 	1953 
Junta Local Ensenyament Primari 	1861-1924 
Junta Municipal d'Ensenyament 	1948-1949 

XII.11. Patronat Municipal d'Educació Espe- 
cial 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	1976-1982 

XIII. OBRES I URBANISME 12  

XIII.1.  Planejament 

XIII.1.1. Pla general municipal . 1891,1933 

12. La major part de la documentació d'aquesta secció está 
controlada i dassificada; malgrat abtó, encara resta una tercera part 
d'aquest fons per inventariar. Aquesta part encara no registrada fa 
referéncia a plans parcials  i  d'ordenació urbana deis últitns quaranta 
anys. En aquests moments s'está procedint al seu inventara. 
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Pla d'ordenació urbana . 1958-1964 
Plans parcials . 	. 	. 1957-1964 
Projectes 	d'alineacions, 
obertures i prolongacions 
de carrers, camins i car- 
reteres 	. 	. 	. 	. 1895-1963 
Expedients d'assenyala- 
ment de rasants 	• 1951-1954 

XIII.1.2. Plánols " . 	. 	• 1852-1969 

	

XIII.1.3. Pla comarcal . 	. 	• 1954 
XIII.1.6. Ordenació de platges • 1964-1971 
XIII.1.7. Ampliació del port de 

Barcelona i desviament 
del riu Llobregat . 	. 1970 

XIII.2.1. Projectes i plans d'urba- 
nització 	. 	. 	. 	. 1873-1952 

XIII.3.1. Expedients de llicIncies 
d'obres 	. 	. 	. 1863-1984 

XIII.3.2. Expedients de denúncies 1872-1973 
XIII.3.3. Expedients de declaració 

de l'estat de ruina d'im- 
mobles 	. 	. 	. 	. 1866-1969 

XIII.3.4. Expedients d'enderroca- 
ment . 	. 	. 	. 	. 1911 

XIII.3.5. Llicéncies d'extracció d'arids 
Expedients 	 1954-1979 
Normativa . 	. 	. 	. 1966-1979 

XIII.4.1. Expedients de projectes 
de parcellació . 	. 	. 1964 

13. La série de plánols está en la seva major part sense classi-
ficar ni inventariar. De la documentació classificada en volem destacar 
dos plánols de 1852, del nucli urbá de Viladecans. 
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XIII.4.2. Registre de solars i im-
mobles d'edificació for-
gosa . . . . . 1969 

XIII.5.1. Projectes d'obres munici- 
pals d'infrastrutures 	. 1862-1970 

XIII.5.2. Projectes d'obres munici-
pals d'equipaments i edi-
ficacions . . . . 1858-1964 

XIII.5.3. Junta especial d'obres de 
desguassament i saneja-
ment del terme . • • 1910-1911 

XIII.7.1. Expedients de contracta- 
ció d'obres . 	• 	• 	• 1944-1967 

XIII.7.2. Expedients de contracta- 
ció de serveis . 	. 	. 1830-1979 

XIII.7.3. Expedients de contracta- 
ció de subministraments. 1953 

XIII.8. Comissió d'Urbanisme i Serveis Co-
muns de Barcelona i altres muni-
cipis . . . 1965-1973 

XIII.9. Habitatges de protecció oficial. - Pro- 
moció pública . 	. 	 1977-1983 

XIV. SANITAT 

XIV.1. Epidémies 	 . 1854-1985 

XIV.2. Estats sanitaria . 	 . 1859-1965 
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XIV.3. Sanitat municipal 

XIV.3.1. 	Departament de Sanitat . 
XIV.3.2. 	Junta Municipal de Sani- 

tat 	. 	. 	. 	. 
XIV.3.3. 	Consell Municipal 	de la 

Salut 

1982 - 1986 

1879 - 1939 

1979 - 1986 

XIV.4. Cementiri 

Junta administrativa del cementiri 
Actes 	. • 1896-1929 
Comptes • 1886-1930 
Reglament del cementiri . • 1886 
Servei de pompes fúnebres 1929-1970 

XIV.5.1. 	Inspecció d'aigües 	. 1957-1985 
XIV.5.2. 	Protecció 	del medi am- 

bient 1931-1967 

XIV.6. Sanitaris locals 

Llevadora . • 1926 
Farmacéutics • 1877-1979 
Metges 	. 	. • 1906-1954 
Personal sanitari • 1963 
Veterinaris 	. • 1915-1942 

XIV.7. Junta Local de Protecció a la Infancia 1906 

XIV.8. Junta Local de Subsidi al Combatent 1939-1944 

XIV.10. Junta i Patronat Local per a la Protec- 
ció d'Animals i Plantes 	. 	• 1928-1965 

XIV.11. Hospital de Sant Llorenq . • 1979-1985 
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XV. DOCUMENTACIÓ NOTARIAL 

XVI. LLEGATS I ARXIUS PATRIMONIALS 

Família Modolell 

La documentació que tenim de la familia Modolell está 
formada únicament per dos documents del segle xix. L'un, 
de 1817, és una concessió de llicIncia reial autoritzant Se-
bastiá Modolell a utilitzar l'uniforme militar i gaudir de 
fur criminal; i l'altre, de 1893, fa referéncia a la concessió, 
per part del bisbat de Barcelona, de llicéncia per a l'ús d'ora-
tori privat a casa de la família Nogués-Modolell. 

Malauradament i malgrat la importancia que aquesta 
família té per a la histbria de Viladecans, no poseim d'altres 
documents que els esmentats. 

XVII. PERGAMINS 

Aquest fons té l'origen a l'exposició que sobre la his-
tória de Viladecans va organitzar Josep Eixarch Frasno, 
historiador local, l'any 1958. Els pergarnins procedents de 
donacions particulars van ésser emmarcats i collocats a l'al-
caldia, lloc on van romandre fins a l'any 1984, en qué van 
ésser traslladats a l'Arxiu municipal. Posteriorment, l'any 
1985, el senyor Eixarch Frasno, atas que ja hi havia un 
arxiu organitzat, va donar al poble de Viladecans dos per-
gamins més. Un de l'any 1527 i l'altre de 1606. 

249 



Així, la distribució per segles és la següent: 

Segle XIII : 1 pergamí (1265) 
Segle xiv : 1 pergamí (1366) 
Segle xv : 3 pergamins (1444, 1481, 1497) 
Segle xvi : 1 pergamí (1527) 
Segle xvii : 1 pergamí (1606) 

XVIII. SEGELLS 

L'Arxiu municipal conserva els segells per estampar 
utilitzats pel municipi al llarg deis segles xix i xx. Aquests 
segles generalment reprodueixen l'escut de la ciutat i el 
nom de l'Ajuntament. També es conserven segells d'algu-
nes dependIncies municipals. 

XIX. LLIBRES MANUSCRITS 

XX. BIBIOTECA AUXILIAR 

La biblioteca auxiliar de l'arxiu compta amb uns 2.000 
volums de procedIncia molt variada. 

D'aquest fons cal destacar més d'un centenar de llibres 
de medicina, publicats entre la segona meitat del segle xix 
i l'any 1940, procedents deis antics metges locals. També 
es conserva part de la biblioteca de la Falange, atés que 
aquesta organització política ocupava una de les dependén-
cies municipals. De temática administrativa s'han conservat 
alguns libres del segle xix i comenQament del segle xx. 
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A partir de 1984 s'inicia una nova etapa amb l'orde-
nació de les obres de consulta general (enciclopédies, Aran-
zadi, etc.) i s'impulsa l'adquisició d'obres de carácter admi-
nistratiu i sobretot d'arxivística per a ús intern i obres 
'dhistbria local i comarcal que es posen a disposició deis 
estudiosos i investigadors en general. 

Els usuaris disposen d'un fitxer, on els llibres estan 
ordenats temáticament. 

XXI. HEMEROTECA 

A l'hemeroteca conservem els butlletins oficials, els 
dossiers de premsa,básicament sobre esdeveniments locals i 
comarcals, i totes aquelles revistes a les quals estan subscrits 
els departaments municipals. 

Aquesta secció és subdividida de la següent forma: 

XXI.1. Butlletins oficials 

XXI.1.1. «Boletín del Movimiento de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS» (1939-1954) 

XXI.1.2. Butlletí Oficial de la Provincia de Bar-
celona " (1838-1853, 1911, 1915, 
1918, 1920, 1934, 1939 fins l'actua-
litat) 

XXI.1.3. Butlletí Oficial de l'Estat 15  (1941 fins 
a l'actualitat) 

14. A partir de 1988 el rebem en microfitxa. 
15. De 1975 a 1984 el tenim en rotlles de microfilm de 16 mm 

i a partir de 1984 en format de microfitxa. 
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XXI.1.4. Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya tb  (1933-1938 i de 1977 fins a 
l'actualitat) 

XXI.1.5. Parlament de Catalunya 17  (1932,1936) 

XXI. 3. Revistes 

Aquesta série está formada per més de 170 títols de 
revistes; distribuirles entre butlletins municipals locals i co-
marcals, revistes de temática jurídico-administrativa, d'urba-
nisme, de carácter económic, revistes d'histflria, d'arxivística 
i d'ambit cultural general. 

Entre les de carácter administratiu cal destacar, per la 
seva continuitat, «L'administració práctica. Enciclopédica 
d'administració municipal» (196-1897, 1926, 1935-1937, 
i de 1941 fins a l'actualitat), i «El consultor de los ayun-
tamientos y de los juzgados municipales. Periódico de admi-
nistración y de justicia municipal» (1920-1936 i de 1939 fins 
a l'actualitat). 

XXII. ARXIU D'IMATGES 

L'Arxiu d'imatges está format per targetes postals, ad-
quirides o bé cedides per particulars, i per fotografies anti- 

16. Els diaris oficials de l'época republicana es van trobar 
amagats dins els butlletins oficials de la província. L'any 1988 el 
vam rebre en rotlles mensuals de microfilm de 16 mm i a partir de 
1989 en format de microfitxa. 

17. Malauradament només s'han pogut conservar dos números 
aillats de les sessions del 13 de desembre de 1932 i del 5 de maig 
de 1936. 
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gues de la localitat, compilades amb l'ajut deis amics de 
l'Agrupació Fotográfica de Viladecans. 

En aquest fons s'integra tota una collecció de més de 
400 fotografies que retraten el Viladecans deis anys 1950-
1970, cedides pel senyor Josep Sánchez Rios. 

Aquest arxiu encara está pendent de l'elaboració d'un 
quadre de classificació, encara que aixb no ha impedit fer 
exposicions de fotografies antigues i continuar amb la tasca 
de recuperació d'aquest material gráfic tan important per a 
la histbria d'aquest poble. 

A aquest fons de fotografies antigues s'hi ha d'afegir el 
fons fotográfic més actual que és utilitzat pel Gabinet de 
Premsa i Imatge. Amb ell es confecciona el butlletí muni-
cipal i des del gabinet es demanen reportatges gráfics d'in-
terés per a la localitat. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE L'ARXIU I TREBALLS 
D'INVESTIGACIÓ 

A continuació esmentem els estudis i articles publicats 
i també aquells treballs d'interés, que encara resten inldits, 
que hagin fet ús de documentació conservada a l'Arxiu mu-
nicipal. 

CASANOVA ANTONIO, J. A.: La propietat del sbl agrícola als 
municipis del Delta del Llobregat (1950-1990), tesi 
de llicenciatura, inédita, 1990. 

CATALEG de fotografies, III Viladecans Antic, Arxiu muni-
cipal, maig de 1990, 20 págs. 

EIXARC H FRASNO, J.: Les arrels histbriques de Viladecans. 
Segles XII-XVIII, collecció «Papers de l'Arxiu», nú-
mero 1. Arxiu municipal de Viladecans, 1989, 294 pp. 
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GUERRA, N.; LUENGO, M.; SALA:, J. L.: La lucha cotidiana 
por la vida. Viladecans, 1800-1843. Departament de 
Cultura de l'Ajuntament de Viladecans, 1984, 278 pa-
gines." 

LUENGO CARRASCO, M.: Guia-índex de l'Arxiu municipal 
de Viladecans, Arxiu municipal, 1987, 79 págs." (inl-
dit). 

LUENGO CARRASCO, M.: «La Festa Major al segle xix», dins 
el Butlletí Municipal de Viladecans, núm. 1, 1987. 

LUENGO CARRASCO, M.: «Anys 30: Entitats esportives i 
culturals (I i II)», dins el Butlletí Municipal de Vila-
decans, publicat al núm. 2 (1987) i núm. 11 (1988), 
respectivament. 

LUENGO, M.; MASSANA, D.: «Retrobant el passat», a Vade-
cans. Periódic Independent de Viladecans, núm. 1, de 
febrer de 1989. 

LUENGO, M.; MASSANA, D.: «Viladecans bombardejat», a 
Vadecans. Periódic Independent de Viladecans, núm. 2, 
de maro de 1989. 

MASSANA, D.: Treball inédit sobre les autoritats locals els 
primers anys del franquisme. Cas de Viladecans, 1987. 

TORRES, M.: «L'Arxiu hauria de divulgar la história local. 
Entrevista amb Manuel Luengo, historiador i arxiver», 
a Vadecans. Periódic Independent de Viladecans, nú-
mero 15, de maig de 1990. 

18. Aquest treball és indds dins un projecte per estudiar, a 
partir de la documentació municipal, els segles xix i xx. En l'actua-
litat s'han acabat els treballs de recerca deis períodes que comprenen 
els anys 1844-1874 i 1931-1939. Properament es comentará la redacció 
d'aquests estudis. 

19. Quan surti aquest article, la Guia-Inventari... es trobará 
a impremta. La seva presentació es preveu pel maig de 1991. 
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TRIBÓ I TRAVERIES, G.: Evolució de l'estructura agraria del 
Baix Llobregat (1860-1931), tesi doctoral inédita, 
1990. 

VV.AA.:Jornades d'História Local. Viladecans, 1981, 1982 
i 1983, Departament de Cultura de l'Ajuntament de 
Viladecans, 1984, 81 págs. 

VV.AA.: /II Jornades d'História Local. Viladecans, 1984, 
Departament de Cultura de l'Ajuntament de Vilade-
cans, 1985, 61 págs. 

VV.AA.: IV Jornades d'História Local. Viladecans, 1985. 
(L'Agricultura del Delta del Llobregat a mitjan se-
gle XIX), Departament de Cultura de l'Ajuntament 
de Viladecans, 1986, 107 págs. 

VV.AA.: «L'actuació de la guerrilla a Viladecans (1800-
1850)», a Guerrilles al Baix Llobregat, collecció «Abat 
Oliba», núm. 46, Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat i el Centre d'Estudis Comarcais del Baix Llobre-
gat, Barcelona, 1986, págs. 315-343. 
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Rebut del jueu Canton Adoniach de Barcelona (6-XI-1366). (Arxiu de 
Viladecans). 



Arxiu Fotográfic: Exposició de fruits del camp per Sindicat Agrícola de 
Viladecans (sense data, possiblement de 1933). (Arxiu de Viladecans). 
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