
FONS  AJUNTAMENT  DE  PALOU.  INVENTARI  DE  CAPSES  SEGONS  LES  TIPOLOGIES
DOCUMENTALS 

El fons de l'Ajuntament de Palou (1724-1930) engloba un ampli ventall de tipologies documentals
derivades  de  l'activitat  del  consistori  en  època  moderna  i  contemporània.  Aquesta  varietat
de materials, però, no va acompanyada de continuïtat pel que fa als seus aspectes de producció
i  conservació.  Per  tant,  aquest  fons  està  format  per  una gran varietat  de sèries  que abasten
un  període  cronològic  força ampli  però  que,  en  molts  casos,  no  tenen  un  volum documental
gaire  considerable.  Així,  per  tal  de  percebre  adequadament  les  característiques  i  el  contingut
d'aquest  fons,  es  fa  necessari  explicitar  la  composició  de  les  seves  sèries,  comentant
les tipologies documentals més rellevants i presentant l'inventari de les capses que hi ha al fons,
així com el seu contingut. 

També podeu consultar el Catàleg de població, publicat, com aquest inventari, a la pàgina del Fons
Ajuntament de Palou del web www.granollers.cat/arxiu.

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL                                                                                                          
(1796-1929)

1.1. Títols del municipi (1889)

Aquesta sèrie comprèn un únic expedient d'amollonament del terme de Palou (1889).
                        Capsa 232

1.2. Òrgans bàsics de govern (1854-1927)

Aquesta sèrie recull els Llibres d'actes del Ple del període 1854-1927, tot i que en falten de l'any
1903 al 1925. També hi ha un llibre de la Comissió Municipal Permanent de 1926-1927 i els acords
de les Juntes Pericial i d'Instrucció Pública.      

                         Capses 232 i 233

1.3. Alcaldia (1797-1906)

Miscel·lània  de  bans,  anuncis  públics,  edictes  i  comunicacions  que  les  autoritats  estatals,
provincials i locals dirigeixen a la ciutadania de Palou.         

                                                                                             Capsa 233

1.4. Secretaria (1845-1911)

Aquesta  sèrie  abasta  un  conjunt  de  textos  tramitats  i  arxivats  pel  secretari  de  la  corporació
municipal.  Es  tracta  de  certificats,  instàncies,  diligències,  inventaris,  registres  i  documentació
similar.                                                      
                                                                                                                                            Capsa 234

1.5. Correspondència (1844-1911)

Aquesta  sèrie  es  nodreix  d'oficis  i  circulars  que  diverses  autoritats  públiques  van  enviar
a  l'Ajuntament  de  Palou  (1844-1911),  bona  part,  referents  a  assumptes  relacionats
amb Foment, Hisenda, Sanitat Pública, Educació i Quintes. A més, a la capsa 245, hi ha un llibre
registre  d'entrada  de  documents  (1896-1910),  un  llibre  registre  de  sortida  de  documents
(1896-1910) i tres llibres copiadors de correspondència (1894, 1895-1903,1907).

                   Capses 235, 236, 237, 238, 239, 240 i 245
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2. HISENDA                                                                                                                                          
(1724-1928)

2.1. Intervenció (1817-1927)

Agrupa  la  documentació  derivada  de  les  funcions  del  comptador-interventor,  figura
que es va consolidar al llarg del segle XIX, en la documentació comptable del municipi. La capsa
conté  tres  llibres  d'esborranys  d'ingressos  (1894-1902,1886-1909,1920-1927),  dos  llibres
d'esborranys  de  despeses  (1894-1902,  1917-1927),  dos  llistats  de  despeses  del  Comú
(1843-1850) i cartes de pagament (1817-1909).

                                                                                                         Capsa 241
  

2.1.1. Comptes (1817-1927)

Aquesta sèrie conté un llibre diari d'ingressos i despeses (1886-1887), tres llibres d'esborranys
d'ingressos  (1894-1902,1886-1909,1920-1927),  dos  llibres  d'esborranys  de  despeses
(1894-1902,1917-1927) i cartes de pagament (1817-1909). 

            Capses  250 i 255
 

2.1.2. Pressupost municipal (1862-1927)

El grup de sèries dels pressupostos municipals vehicula dues sèries estretament relacionades,
els pressupostos municipals i els comptes generals dels pressupostos que s'enviaven al govern
provincial, per sotmetre'ls a censura o a aprovació. 

2.1.2.1. Pressupost ordinari, extraordinari i addicional (1862-1927)
 

La  sèrie  comprèn  els  pressupostos  anuals  elaborats  pel  consistori  en  via  ordinària
i, en alguns casos, extraordinària i addicional.                       
                                                                                                                 Capses 242, 243, 244 i 248

2.1.2.2. Comptes generals del pressupost (1865-1927)

La  sèrie  conté  tant  els  comptes  originals  que  guardava  la  corporació  com  les  còpies
que s'enviaven a Barcelona i  que,  anys després, s'inutilitzaven i  es retornaven a l'Ajuntament.
Val a dir que els comptes inclouen els pressupostos anuals i, en alguns casos, balanços mensuals
i trimestrals que s'agregaven als comptes per justificar el pressupost. Per mantenir l'ordre original
de la sèrie, s'ha preferit no desvincular dels expedients de comptes. 

                Capses 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 291

2.2. Tresoreria (1724-1928)

Aquest grup de sèries engloba la documentació que es correspon amb la funció de tresoreria,
que era responsabilitat del dipositari, figura que es va consolidar al municipi al llarg del segle XIX. 

2.2.1. Caixa (1893-1927)

La sèrie està formada per un llibre de caixa (1920-1927) i sis llibres d'actes d'arqueig (1893-1894,
1894-1896, 1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, 1914-1927). 

                        Capsa 262
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2.2.2. Fiscalitat i recaptació (1724-1928)

Recull la documentació impositiva del municipi.  En aquest sentit,  cal dir que s'han creat sèries
per les imposicions que es cobraven a la ciutadania abans i després del 1845, any que marca l'inici
d'una nova etapa,  pel  que fa a la fiscalitat  pública.  A partir  de 1845,  es passa d'una hisenda
patrimonial  a  una  hisenda  fiscal,  que  s'alimenta  d'una  extensa  tipologia  d'imposicions
segons la riquesa i/o l'activitat econòmica. Aquest canvi legislatiu s'ha respectat en la classificació.
També  es  té  en  compte  la  naturalesa  sancionadora  de  les  multes  com  a  factor  d'inclusió
en una sèrie autònoma vinculada a aquesta secció.

2.2.2.1. Talles, estims, cadastre (1724-1844)

La sèrie recull  una carta de pagament a favor del síndic de Palou pel cobrament del cadastre
(1724), que constitueix el document més antic del fons, i altra documentació cadastral (fitacions,
estadístiques, etc.).                                             
                                                                                                                                            Capsa 263

2.2.2.2. Impostos municipals i estatals (1845-1928)

Sèrie amb una tipologia diversa de contribucions, cobrades per via ordinària o bé, extraordinària.
En  primer  lloc,  conté  l'amillarament  (1861-1927)  i  els  registres  fiscals  d'habitatges  i  solars
(1854-1928),  que  s'utilitzaven  per  poder  confeccionar  els  llistats  de  contribuents  subjectes
a  imposició.  En  segon  lloc,  aquesta  sèrie  recull  la  documentació  constitutiva  de  les  pròpies
imposicions (padrons fiscals, matrícules, repartiments de cups, etc.), estructurades per tipologia
impositiva: contribució territorial rústica i pecuària i urbana (1854-1928), contribució d'immobles,
conreu  i  ramaderia  (1855-1892),  contribució  industrial  i  de  comerç  (1862-1928),  contribució
de consums (1853-1926), impost de cèdules personals (1869-1927), impost personal (1869-1870)
i  de  prestacions  personals  (1849-1862),  repartiments  generals  (1870-1873),  impost
sobre carruatges i cavalleries de luxe (1920) i arbitris extraordinaris (1889-1910). En tercer  lloc,
la  sèrie  inclou  els  constrenyiments,  per  forçar  els  morosos  a  pagar  la  imposició  contributiva
(1869-1907). 

              Capses 249, 251, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 i 273

2.2.2.3. Multes (1910)

Aquesta  sèrie  està  formada  únicament  per  dos  expedients.  La  naturalesa
i el procediment de producció, diferents als de la imposició, fan que, malgrat el seu escàs volum,
s'hagi reservat un epígraf concret per a aquesta documentació. 

            Capsa 273

3. POBLACIÓ I ELECCIONS                                                                                                               
(1827-1930)

3.1. Padrons i censos municipals d'habitants (1827-1927)

Aquesta  sèrie  vehicula  un  conglomerat  de  padrons  i  censos  que  no  tenien  finalitats  fiscals,
sinó que responien a l'objectiu de recomptar la població i fer-ne estadística.  

                 Capses 274, 275 i 277
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3.2. Censos d'edificis i locals (1897-1930)

Com en el  cas anterior,  comprèn censos que no s'empraven com a base per a la contribució
impositiva, sinó per a usos informatius i estadístics. 

                                                                                                                                Capsa 277

3.3. Prestacions militars (1837-1926)

Aquest  grup de sèries comprèn la  documentació relativa a les contribucions que l'Estat  exigia
com  a  prestació  militar.  En  aquest  sentit,  val  a  dir  que  els  ciutadans  havien  de  satisfer
dues  prestacions  complementàries:  la  humana,  que  implicava  l'allistament  forçós  de  mossos
per completar les quintes, i la material, que servia per sustentar econòmicament el servei militar.
Per tant,  el  grup de sèries Prestacions militars s'ha subdividit  en dues sèries que comprenen,
per separat, cadascuna d'aquestes obligacions.

3.3.1. Quintes (1837-1926)

Aquesta sèrie està formada per expedients generals de lleves (1837-1926), expedients d'exempció
de  mossos  (individuals,  d'exempció  i  d'excepció)  i  els  expedients  de  pròfugs  (1854-1904).
A  més,  inclou  algunes  cartes  enviades  a  pares  de  soldats  morts  durant  el  servei  militar
(1905-1906), així com llicències de soldats que han finalitzat el període de servei (1887-1904).  

                                                                                  Capses 276, 280, 281, 282 i 283

3.3.2. Contribucions materials i econòmiques (1847-1893)

Recull  la  documentació  relacionada  amb  les  contribucions  materials  i  econòmiques  exigides
en concepte de prestació militar. Entre altres documents, hi ha padrons de cavalleries associades
al  Servei  de  Bagatges,  estadística  militar,  repartiments  de  cups  i  llistes  de  les  contribucions
militars.                 
                                                                                                                                            Capsa 283

3.4. Eleccions (1843-1926)

En aquesta sèrie, hi ha dues llistes públiques d'electors, un recompte de vots per elegir alcalde,
tinents i síndics i un avís de l'alcalde demanant als ciutadans col·laborar en el plebiscit  de  1926
a  favor  de  la  creació  de  l'Asamblea  Nacional  de  Primo  de  Rivera.  La  resta  són  expedients
dels processos electorals (per elegir  regidors, diputats provincials,  diputats a Corts i  senadors)
i  les  rectificacions  anuals  del  cens  electoral  (1894-1911).  En  aquest  sentit,  cal  tenir  present
que el cens tenia una durada anual i que no se'n feia una còpia per cadascuna de les eleccions
que  podia  haver-hi  durant  l'any,  sinó  que  l'expedient  del  cens  anual  s'emprava  en  tots
els  processos  electorals.  Per  aquest  motiu,  i  tenint  en  compte  l'escàs  volum  de  processos
conservats (dues capses), s'ha optat per mantenir-ne tota la documentació en una única sèrie,
vinculant  els  expedients  anuals  del  cens  electoral  amb  les  actes  de  les  diferents  eleccions
celebrades al llarg de l'any. 

                         Capses 284 i 285

4. URBANISME I OBRES                                                                                                                    
(1890-1913)

S'hi recullen els expedients instats per particulars per obtenir llicències d'obres majors i menors
i un expedient promogut per denúncia.                 
                                                                                                                                            Capsa 286
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5. SANITAT I SALUT PÚBLICA                                                                                                           
(1903-1912)

Es  tracta  d'una  miscel·lània  de  textos  relacionats  amb  la  Junta  Municipal  de  Sanitat  (actes,
qüestionaris, etc.). Val dir que el seu contingut no abasta una capsa. 

                        Capsa 288

6. SEGURETAT PÚBLICA                                                                                                                   
(1847-1910)

En  aquesta  sèrie,  hi  ha  passaports  (1853-1854),  passes  de  radi  (1853),
una descripció  associada als  registres (1847),  un registre de passaports  que conté les dades
del  període  1853-1854  i  un  padró  de  cèdules  personals  dels  anys  1909-1910,  producte
d'una  reutilització  del  document.  A  més,  inclou  un  expedient  instat  per  diversos  propietaris
per obtenir permís per nomenar un guàrdia particular, així com multes imposades per la Guàrdia
Civil (1910). Val a dir que el volum documental de tot plegat és de menys d'una capsa.

                                                                                             Capsa 287

7. EDUCACIÓ                                                                                                                                      
(1843-1909)

Conté un llibre d'acords de la Junta Local d'Instrucció Pública (1879-1891) i miscel·lània de textos
relacionats amb la funció educativa. Val dir que el seu contingut no omple una capsa. 

                                                                                                                     Capsa 289

8. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT                                                                               
(1842-1926)

Aquesta sèrie està formada per blocs de censos i recomptes de bestiar (1879-1926) i  certificats
expedits  per  poder  menar  ramats  pel  territori  de  Palou.  Val  dir  que  el  seu  contingut  abasta
una  capsa.                                                                 
                                                                                                                                            Capsa 290

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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