
FONS AJUNTAMENT DE PALOU. DESCRIPCIÓ

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 01 02

Nivell de descripció Fons

Títol Ajuntament de Palou

Dates Creació i agregació: 1724-1930 (predomina 1840-1927)

Volum i suport 5,8 metres, paper

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Ajuntament de Palou

Història                       
del productor 

L'antic poble de Palou està citat en un document, l'any 924, com a Palatiolo.
Tot i que, entre els anys 1413 i 1421, només comptava amb trenta famílies,
es va mantenir  com a poble  fins a la  fusió amb Granollers  l'1  de gener
de 1928.

Història arxivística La història de l'arxiu de l'Ajuntament de Palou és parcialment desconeguda.
Sabem que, mentre va existir la corporació, el secretari era el responsable
de  custodiar-ne  la  documentació,  que  organitzava  en  quatre  seccions:
repartiments,  matrícules  i  apèndix,  expedients  i  pressupostos  i  llibres.
A  partir  del  moment  en  el  qual  Palou  es  va  annexar  a  Granollers,
és plausible pensar que aquest fons es va traslladar a les dependències
de  l'Ajuntament  de  Granollers.  En  algun  moment  d'aquest  procés,
la documentació es va identificar i encapsar. 

L'any 2002, es va trobar en una de les naus de Roca Umbert. 

El  2005,  aquesta  documentació  es  va  traslladar  a  l'edifici  del  carrer
de  l'Olivar,  on  va  ser  netejada  i  desinfectada.  Després,  l'any  2010,
es  va  fer  una  primera  intervenció  en  aquest  fons,  que  va  consistir
en la classificació, l'ordenació i l'inventari de les capses; en queda pendent
el catàleg de documents.

Dades sobre l’ingrés No es té constància de la data concreta de l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu,
però  es  pot  suposar  que  va  ser  poc  després  de  l'annexió  de  Palou
a Granollers.

 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut El fons conté la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament de Palou
en  l'execució  de  les  seves  funcions  i  competències  i  dels  seus  serveis
en el territori i per als habitants de Palou, al llarg de la seva història.
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La major part de la documentació d'aquest fons és posterior a l'any 1840,
quan  s'inicien  sèries  documentals  amb  continuïtat  temporal  i  contingut
uniforme. Del segle XVIII i del principi del segle XIX, disposem, bàsicament,
d'alguns  padrons  de  població  i  de  documentació  cadastral.
D'aquesta època,  són especialment  remarcables tres quaderns del 1818,
que  contenen  la  fitació,  feta  pel  geòmetra  Jacinto  Soldevila,
de  les  terres  de  tots  els  habitants  de  Palou,  que  permet  delimitar
amb precisió les propietats d'aquest terme.

La  documentació  posterior  al  1840  es  pot  dividir  en  tres  apartats
complementaris.  El  primer  correspon  a  les  sèries  derivades
del funcionament dels òrgans de govern del consistori (bàsicament, llibres
d'acords  de  la  Junta  Municipal  de  Govern),  de  la  seva  organització
administrativa (llibres de registre d'entrada de documents, llibres copiadors,
etc.) i de la gestió dels seus recursos econòmics (comptes, pressupostos,
llibres de caixa i imposicions). Val a dir que, en aquest conjunt documental,
és especialment rellevant un expedient d'amollonament del terme de Palou
(1889), fonamental per conèixer els límits de la seva jurisdicció. 

El  fons  també conté  les  sèries  derivades de l'execució  de competències
i  activitats  delegades  per  l'Estat  als  municipis,  entre  les  quals,  destaca
el recompte de població i edificis (censos i padrons d'habitants i edificis),
l'organització  dels  processos electorals  (expedients  d'elecció  de regidors,
diputats provincials, diputats a Corts i senadors) i l'allistament dels ciutadans
per formar les quintes (expedients generals, d'exempció i de pròfugs).

L'últim  bloc  està  format  per  les  sèries  produïdes  per  l'exercici
de competències i serveis atribuïts als ajuntaments en els àmbits de la salut
pública  (estadístiques,  etc.),  obres  municipals  (llicències  d'obres  menors
i  majors,  etc.),  seguretat  pública  (passaports,  passes  de  radi,  etc.),
ensenyament  (acords,  estadística,  etc.)  i  serveis  agropecuaris  (censos
i recomptes, certificats, etc.). 

Cal  tenir  present  que  hi  ha  un  gran  desequilibri  respecte  al  volum
de  documents  que  constitueixen  aquest  fons.  Així,  mentre
que la documentació de les sèries derivades del funcionament del municipi,
o  de  l'execució  de  competències  i  activitats  delegades  per  l'Estat,  té
un  volum  considerable  -més  de  5,4  metres-,  la  documentació  generada
en  l'exercici  de  serveis  i  activitats  cedits  als  ajuntaments  (Urbanisme
i  Obres,  Seguretat  Pública,  Sanitat  i  Salut  Pública  i  Educació  i  Serveis
Agropecuaris) aplega 0,6 metres de documents.

Sistema 
d’organització 

S'ha elaborat  un Quadre de classificació  funcional  que vincula  les sèries
documentals en grans epígrafs. Corresponen a funcions pròpies, delegades
o  cedides  per  l'Estat  al  municipi.  L'estructura,  lògica  i  jeràrquica,
reflecteix  la  importància  i  les  relacions  internes  de  les  sèries
que constitueixen aquest fons.
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Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Palou:

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.1. Terme municipal i símbols locals
1.2. Òrgans bàsics de govern
1.3. Alcaldia 
1.4. Secretaria 
1.5. Correspondència

2. HISENDA
2.1. Intervenció

2.1.1. Comptes
2.1.2. Pressupost municipal

2.1.2.1. Pressupost ordinari, extraordinari i addicional  
2.1.2.2. Comptes generals del pressupost

2.2. Tresoreria
2.2.1. Caixa 
2.2.2. Fiscalitat i recaptació

2.2.2.1. Talles, estims, cadastre
2.2.2.2. Impostos municipals i estatals
2.2.2.3. Multes

3. POBLACIÓ I ELECCIONS
3.1. Padrons i censos municipals d'habitants
3.2. Censos d'edificis i locals
3.3. Prestacions militars

3.3.1. Quintes
3.3.2. Contribucions materials i econòmiques

3.4. Eleccions

4. URBANISME I OBRES

5. SANITAT I SALUT PÚBLICA

6. SEGURETAT PÚBLICA

7. EDUCACIÓ

8. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT 

Informació                  
sobre avaluació i tria

No s’ha realitzat cap actuació d’avaluació i tria.

Increments No se'n preveuen.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés Lliure accés.
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Condicions                 
de reproducció 

La  reproducció  de  la  documentació  s'ha  de  dur  a  terme
d'acord amb les normes de l'Arxiu Municipal de Granollers.

Llengües                    
i escriptures               
dels documents

Predomina  el  castellà,  amb  alguns  documents  del  segle  XVIII
escrits en català.

Instruments                
de descripció 

En finalitzar el tractament d'aquest fons, s'han confeccionat dos instruments
de descripció: la fitxa de fons, un inventari de sèries i tipologies documentals
i un catàleg de la documentació padronal, que es poden consultar al web
www.granollers.cat/arxiu.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació 
relacionada 

Al  Fons  Ajuntament  de  Granollers  de  l'Arxiu  Municipal,  es  conserva
l'expedient d'agregació del municipi de Palou a l'Ajuntament de Granollers,
de  l'any  1927,  i  un  expedient  instat  per  un  grup  de  veïns  de  Palou
per separar-se'n, de l'any 1932. 

També es poden consultar el Fons del Jutjat de Pau de Palou (1842-1862)
i el Fons del Jutjat Municipal de Palou (1862-1827). 

D'altra banda, hi ha una capsa amb documentació molt variada de titularitat
privada, a la Col·lecció de documents (1621-1772).

A l'Arxiu d'imatges, hi ha fotografies.

Bibliografia -ANGULO, V; BARBARNY, C; GARCÍA, M.R.  Història medieval i moderna
del Vallès Oriental. Sant Cugat: Rourich, 1994.

-CANYAMERES, F. El Vallès (vigor i bellesa). Barcelona: Selecta, 1960.

-DANTÍ, J. Granollers i comarca als segles XVI i XVII: evolució demogràfica
i econòmica. Granollers: Geògraf, 1981.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates Aram Magrins Gol, febrer de 2010.
Rosa Sánchez Rubira, octubre de 2013.

Fonts La pròpia unitat de descripció.

Per a l'element Història arxivística, s'han extret dades de:
-Tintó,  Ll.  “L'arxiu  municipal  de  Granollers.  El  túnel  del  temps”.  Lauro  7
(1994), pàgs. 35-38.
-Rodríguez, R. “L'Arxiu Municipal de Granollers, una opció de futur”.  Lauro
29 (2005), pàgs. 73-82.
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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, 2006.

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de Sant Josep, 7.

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic.
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