
L’Arxiu Municipal i els documents que ens defineixen

El record històric molt sovint es perd si no es documenta i, gràcies al patrimoni que es 

conserva en el seu arxiu, un municipi guanya en riquesa documental que dóna testimoni 

dels nostres avantpassats, dels fets que ens han configurat com a poble i que determinen, 

en major o menor mesura,  el nostre present. 

La visió d’un ajuntament com a l’administració més propera a la ciutadania pren cos 

a partir de la desamortització del 1835, i varia al llarg de la història fins a arribar a 

l’actualitat, on la importància de la preservació de la memòria fa augmentar el valor 

dels arxius, tant personals com públics.

Gràcies a la documentació que s’ha anat recopilant i guardant a l’Arxiu Municipal al 

llarg dels anys podem resseguir la història de la ciutat i de la seva casa consistorial, 

l’Ajuntament, en una petita mostra de les seves entranyes organitzatives .
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El Quadre de classificació documental: què és?
Què gestiona el teu Ajuntament? Quins 

documents es preserven? I des de quan?  

Què s’hi feia, a l’Ajuntament, en els anys 

de la República? 

Què creus que el teu avantpassat venia a 

buscar a la casa de la vila al 1860?

Totes aquestes preguntes troben la 

seva resposta en l’exposició “175 anys 

d’ajuntament a través dels fons de l’Arxiu 

municipal”, que explica el funcionament 

de l’Arxiu Municipal mitjançant la seva 

eina bàsica, el Quadre de classificació 

documental, una estructura que permet 

endreçar tota la informació del nostre 

ajuntament, des del 1835 fins a l’actualitat.

Definició
El Quadre de classificació és una estructura 

jeràrquica en què es representen les 

funcions i activitats de l’ajuntament en 

diferents apartats, definits alfabèticament 

i numèricament. La seva lògica interna es 

basa en la supeditació de cada entrada, o 

codi del quadre, al seu immediat superior, 

sense el qual perd el seu significat.
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AMSCV. Dipòsits de l’Arxiu Administratiu

(cliqueu per accedir-hi)

http://www.santcugat.cat/files/651-6837-fitxer/QdC_0706016_def.pdf


M101 
Organització del govern municipal

L’Ajuntament de Sant Cugat està format 

per una estructura política, però també 

per ens dependents, comissions i consells 

municipals, així com empreses, societats 

i organismes autònoms dependents. Tota 

aquesta estructura conforma l’organització 

del govern municipal de la ciutat.

Actualment el Ple municipal està format 

per 25 regidores i regidors escollits en les 

últimes eleccions municipals i és presidit 

per l’Alcalde. És l’òrgan municipal bàsic 

que adopta les principals decisions de 

l’Ajuntament. 

A l’arxiu municipal podem trobar 

documents tant interessants com les Actes 

dels Plens Municipals des del 1842, un 

reflex constant dels canvis històrics locals. 

N100
Organització administrativa

En aquesta classe del Quadre s’agrupen 

totes les funcions relatives a la coordinació 

interna de l’ajuntament, des de l’estructura 

dels procediments, la gestió dels formats 

i documents interns fins a les reunions 

departamentals, la gestió informàtica, 

l’organització documental i d’arxiu i les 

telecomunicacions.

En aquest espai podem veure documents 

relatius a l’organització interna de 

l’ajuntament, al llarg dels anys, i com 

aquesta ha variat depenent de l’època 

històrica.
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AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 04-104-001368. Ple municipal. Anys 1979-1983

AHMSCV.M001.M118.UI 225.8. Llibre d’actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada. 
Any 1944 - 1946.

AHMSCV.M001.N151.”Libro-registro de entrada de documentos y comunicaciones”. 
Anys 1890 a 1891.

AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 07-104-001304. Ple municipal.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6212-imatge/04-104-001368.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6213-imatge/UI_225_8.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6214-imatge/N151.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6215-imatge/07-104-001304.jpg


N174 
Relacions externes, representació 
i comunicació

La difusió de la informació ha permès 

al llarg dels anys comunicar-se amb la 

població de manera continuada. Des de la 

figura del pregoner medieval, ens arriben 

les essències de la seva existència, de la 

gran importància de la comunicació per 

poder així gestionar les necessitats dels 

ciutadans. 

L’Ajuntament recull aquest històric i 

l’amplia, amb gestions destinades a 

conèixer les necessitats d’entitats i dels 

ciutadans particulars. A més, ha fet accions 

per reconèixer les persones i aquells ens 

que han ajudat a difondre la imatge de la 

ciutat.

N243 
Gestió dels recursos humans

La gestió del personal municipal sempre ha 

estat una de les activitats vinculades a la 

gestió municipal. La confecció de la plantilla 

municipal, l’estructura orgànica, els 

moviments de personal, els seus expedients, 

nòmines i cotitzacions laborals, així com 

el règim disciplinari, els sindicats i la seva 

organització, la seguretat i la prevenció de 

riscos laborals i totes les comunicacions 

internes als treballadors formen el paquet 

de la informació de la Gestió dels recursos 

humans.

Entre aquesta documentació podem trobar, 

per exemple, les actes i campanyes de les 

eleccions sindicals d’anys anteriors, i també 

relacions de sou del personal municipal i 

concursos-oposicions a l’administració de 

meitats de segle XX.
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AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 04-104-002131. Inauguració plaça del rei Joan Carles I. Any 1976.

AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Carles Cabanas. Fotografia 04-104-002112. 
Inauguració seu de Correus.

AHMSCV.M001.N253.UI 386.74. Convocatòria concurs per proveir plaça 
d’encarregat de la sala d’autòpsies del cementiri municipal. Any 1935.

AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 04-104-001353. 
Lliurament premis a equips de futbol. Any 1983.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6216-imatge/04-104-002131.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6217-imatge/04-104-002112.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6218-imatge/AH_74_386_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6219-imatge/04-104-001353.jpg


N355 
Marc normatiu i assumptes jurídics

La relació de procediments judicials que 

ha de gestionar l’ajuntament ocupa una 

gran part de les funcions de secretaria i de 

l’assistència lletrada interna municipal. 

En aquest apartat trobem sèries 

documentals relatives a procediments i 

recursos diversos, així com les ordenances, 

reglaments i estatuts municipals, 

convenis i col·laboracions amb altres 

administracions i tota la documentació 

relativa a l’assessorament jurídic: informes 

i certificats de secretaria i intervenció.

És entre aquesta documentació que podem 

descobrir com eren i quines taxes marcaven 

les ordenances fiscals dels anys 40  o 70, 

reglaments interns d’àrees municipals o 

informes jurídics del llarg del segle passat.

N392 
Gestió del patrimoni i dels béns 
municipals
El patrimoni de l’Arxiu municipal és 

extens, ja que abraça tot el terme municipal 

de Sant Cugat. La seva gestió inclou tots 

els béns mobles i immobles pel que fa a 

la relació amb l’adquisició, arrendament, 

lloguer, cessió, gestió de sales, distribució 

d’espais i té cura de la seva conservació,  

vigilància i seguretat. 

L’Ajuntament té com a prioritat la gestió i 

conservació dels béns municipals, perquè 

són de tots els ciutadans i ciutadanes de 

Sant Cugat. La restauració del  Monestir, 

la preservació del patrimoni a través del 

Catàleg, la cura dels edificis emblemàtics 

però també dels parcs de la ciutat són 

tasques que han de quedar documentades.

Heus ací un conjunt de sèries en què 

podem arribar a trobar quins béns han 

estat municipals des del segle XIX, amb 

referències a drets reals anteriors. 
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AHMSCV.M001.N388. AI 1531.17 Informe sobre Societat Anònima 
“La Rabassada”. Any 1910.

CAT.AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 01-104-000073. 
Torreblanca.

CAT.AMSCV Fons fotogràfic. Donació Joaquim Villaronga. Andrés Fabeit. Fotografia 00-106-004416. 
Casino de la Rabassada.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6220-imatge/AI_1531_17_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6221-imatge/01-104-000073.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6222-imatge/00-106-004416.jpg


N439 
Gestió dels recursos econòmics

La gestió econòmica sempre ha estat lligada 

a l’aprovació del pressupost, i és una de les 

claus de volta del funcionament de qualsevol 

administració. En aquest grup trobem 

documentades sèries tant destacades com la 

gestió del pressupost, dels ingressos, de la 

despesa, la documentació bancària i els seus 

moviments, la contractació administrativa 

relativa a serveis o subministrament de 

materials, i la gestió de tot el recull de 

tributs municipals. 

Un llarg conjunt documental que dóna 

informació sobre com s’ha gestionat 

l’economia municipal al llarg dels darrers 

175 anys, i a partir de la qual es pot entendre 

com es va confeccionar, per exemple, la 

reforma de la Plaça dels Quatre Cantons, 

o altres projectes paral·lels que finalment

no es van dur a terme.

T101 
Ordenació del territori i urbanisme

El territori és l’espai en què es configura, 

creix, s’ordena i s’estructura tot un 

municipi. L’indret on  sorgeixen els primers 

assentament humans, que s’expandeix amb 

la creació dels primers poblats ibèrics, 

passant per la configuració de les ciutats 

romanes i el domini del món feudal fins 

a l’aparició de la industrialització, que 

planteja un canvi del paisatge urbà i un 

nou moviment ordenador de la ciutat. 

Aquest moviment encara és més viu en tot 

el segle XX i  amb l’expansió de la població 

al llarg de la segona meitat de segle. En 

els darrers cinquanta anys Sant Cugat es 

configura com a ciutat fins a convertir-se 

en la ciutat que coneixem ara mateix.

La planificació urbanística estructura tot 

el territori municipal i en marca les àrees 

urbanitzables, les zones verdes i l’ordenació 

de la via pública. 

En aquest grup hi ha tota la documentació 

relativa als plans i projectes urbanístics, les 

obres d’infraestructura, obres particulars 

i plans d’ordenació i senyalització de la 

via pública. 
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AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 01-104-000015. Casa Consistorial, Plaça Barcelona. Any 1985.

AHMSCV.M001.N441. UI 354.38. Expedient per a la confecció del pressupost municipal. Any 1837.

AHMSCV.M001.T321.AI 503.1 Plànol construcció plaça i monument als “Caídos”. Any 1941.

AMSCV Fons fotogràfic. TAF Helicòpters, S.A. Fotografia 06-104-000295. Vista aèria de Sant Cugat.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6223-imatge/01-104-000015.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6224-imatge/AH_38_354_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6225-imatge/AI_503_1_1.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6226-imatge/06-104-000295.jpg


T161 
Protecció de l’entorn, medi ambient 
i control sanitari

La protecció de l’entorn mediambiental 

en un municipi com el nostre és essencial. 

En aquest sentit l’Ajuntament arxiva 

documents relatius a la neteja viària, la 

recollida selectiva, el control sanitari i 

zoològic de la zona, fa accions de millora i 

protecció de l’entorn i regula les activitats 

que es desenvolupen en el nucli urbà. 

Gràcies a sèries d’aquest apartat del 

Quadre podem veure quines activitats es 

realitzaven al segle XIX i com han anat 

canviant al llarg dels anys, a causa de les 

innovacions tecnològiques i el canvi de 

paisatge urbà. També podem veure quines 

actuacions s’emprenien per conservar el 

medi natural i com la ciutadania ha anat 

prenent consciència de la necessitat de la 

recollida selectiva, el control dels animals 

domèstics i higiene urbana, així com tot el 

tema de la gestió del cementiri municipal, 

registre d’inhumacions i incineracions i 

obres de millora del cementiri.  

T221 
Ordenació de l’activitat econòmica 
i del transport

El comerç defineix una ciutat, li dóna sentit 

i l’estructura. L’activitat comercial ve 

definida sovint per la història del municipi, 

la seva geografia i medi natural. En tot 

poble aquesta activitat comercial va lligada 

a l’afluència de ciutadans als seus carrers i 

al nivell d’importància econòmica i social 

del municipi vers l’exterior. 

L’Ajuntament, al llarg de la seva història, 

ha mantingut les funcions d’ens regulador 

de l’activitat econòmica i del foment de 

l’ocupació; alhora és el responsable d’oferir 

els mitjans necessaris per al manteniment 

d’una bona  infraestructura, a la vegada 

que ha de vetllar per la defensa, d’altra 

banda, del consumidor.
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AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 01-104-000390. Mercat Pere San.

CAT.AHMSCV.M001.T208.AI 1417.1 Títol nínxol cementiri. Any 1937.

AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 01-104-000503. 
Línia ferrocarrils catalans Av. Carrilet. Any 1986.

AMSCV Fons fotogràfic. Autor desconegut. Fotografia 06-104-000685. Autobus “Estacion FCC- P. a Real Monasterio – P. Coll”

http://www.santcugat.cat/files/10955-6227-imatge/01-104-000390.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6228-imatge/AI_1417_1_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6229-imatge/01-104-000503.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6230-imatge/06-104-000685.jpg


T284 
Informació del territori

El territori, com hem dit, és el cos, 

l’essència de l’existència municipal. Si bé 

un cos sense ànima no és res, a l’inversa 

passa exactament el mateix. I un cos, com 

a tal, creix i es desenvolupa, pateix canvis 

i es transforma. Va esdevenint adult i va 

copsant tots els canvis de la seva vida, 

que es reflecteixen en la seva superfície. 

Els canvis, però, necessiten un control. 

Sense això aquests canvis poden portar a 

la degradació, a l’envelliment prematur, 

al sorgiment de malalties i de símptomes 

d’esgotament. 

Tots aquests canvis, l’ordenació i la 

informació del territori són el que 

l’Ajuntament assumeix com una de les 

seves funcions, ja que cal ordenar tot 

aquest creixement per dotar-lo de la lògica 

i coherència necessària que el configuri 

i el permeti créixer. La denominació i 

delimitació dels carrers municipals, la 

divisió del terme municipal, el cadastre, la 

informació i les dades del territori com les 

xarxes d’abastament, els elements urbans, 

els arbres i el mobiliari conformen aquest 

apartat.

P101 
Informació i registres de població

La població és l’ànima del municipi. Si el 

territori n’és el cos, no es pot mantenir 

sense l’ànima que l’alimenti. La població de 

Sant Cugat ha crescut de forma exponencial 

en els darrers anys. Gestionar el volum 

poblacional ha estat una funció històrica dels 

centres de gestió dels municipis. Herència 

del control poblacional per cobrament de 

censos i registre de naixements, matrimonis 

i defuncions, que exercia el monestir, 

aquests controls poblacionals merament 

econòmics s’han transformat en eines útils 

per al control del creixement del municipi, 

amb dades necessàries per un bon servei a 

les persones, com poden ser la gestió del 

padró d’habitants, el registre d’unions civils, 

el cens electoral, estudis, estadístiques i 

informes de població que es puguin derivar 

d’aquests registres. 
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CAT.AHMSCV.M001.T311.AI 103.1. “Dictamen acerca de la potabilidad del agua captada el dia diez 
de agosto de 1939”. Laboratorio Municipal de Higiene, Tarrasa. Any 1939.

AHMSCV.M001.T312.UI 387.124. Instància reclamant la construcció 
d’una part del clavegueram. Any 1924.

AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas. Fotografia 01-104-000470. Cooperativa vitivinícola i transformador.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6231-imatge/AI_103_1_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6232-imatge/AH_124_387_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6233-imatge/01-104-000470.jpg


P148 
Gestió dels serveis culturals

La cultura és la veu d’un poble i sense ella 

esdevé mut. La cultura en aquests 175 anys 

ha estat sempre un vehicle d’entesa, de 

reflexió, de contrast i de discussió, un canal 

en què es representa l’anhel d’expressió del 

poble. Actes culturals, edificis singulars, 

obres patrimonials, festes i tradicions, cicles 

festius i aplecs, conferències i jornades, 

etc.,  formen part d’aquest enriquiment 

cultural que construeix Sant Cugat com a 

poble. 

Tot el conjunt documental configura un gran 

marc on podem trobar informació sobre 

actes d’associacions culturals històriques, 

els per quès i els coms de les fires i les 

festes tradicionals i l’històric del patrimoni 

cultural municipal. 

P187 
Gestió dels serveis per a l’educació

La cultura ens defineix com a poble, 

però l’educació és el motor que ens fa 

créixer. L’educació és i ha estat una de les 

preocupacions cabdals de l’Ajuntament i 

dels estats, en general, des del segle XIX. 

La formació, però, ha variat amb els anys i, 

tal i com es pot copsar en la documentació 

municipal, hi ha hagut diferents períodes 

educatius que es poden desgranar en aquests 

darrers temps. 

Els programes educatius, més propis de 

les escoles, reflecteixen sempre el tarannà 

social del moment. És amb l’anàlisi de la 

documentació sobre  l’ensenyament i els 

programes educatius de la ciutat que podem 

fer-nos una idea de com era el nostre poble 

i com és en l’actualitat.
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AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas. Fotografia 03-104-000143. Anys 1940-1950. Festes populars. Bastoners.

Cloenda de l’activitat “X Nit de l’Art” al claustre del Monestir. 2010 (Fotografia. Andreu Dengra)

AHMSCV.M001.P198.UI 390.7. Matricula escolar. Anys 1932-33.

AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6234-imatge/03-104-000143.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6235-imatge/NitArt.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6236-imatge/AH_7_390_4.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6238-imatge/FonsCabanas_escola.jpg


P219 
Gestió de serveis per a l’esport                      
i el lleure

L’esport és tant necessari per a la salut de 

les persones i, per tant, del municipi, com 

pot ser la mateixa economia. A més, la 

història de les funcions derivades d’aquest 

àmbit ens poden donar a entendre la situació 

econòmica i social del poble i de la ciutat. 

També una història de l’esport i de les 

entitats esportives existents a Sant Cugat 

en un determinat moment testimonien 

l’activitat associativa i l’ànim social d’aquell 

període. Per altra banda, el coneixement 

de les activitats que s’organitzaven, del 

seu nom i el seu motiu, ens poden donar 

a entendre com s’organitzava la gent en 

una època, sota quin símbol polític, en 

quin marc històric i en quines condicions, 

comparant-t’ho també a més amb altres 

moments de signe oposat.

P242 
Gestió dels serveis pel benestar             
i la salut

La societat del benestar descansa 

actualment sobre una base de serveis a les 

persones gestionats per l’administració i 

destinats a l’atenció primària, a projectes 

de benestar per a col•lectius, protecció 

i promoció de la salut, gestió i oferta 

d’habitatge social, relacions de cooperació 

i solidaritat i gestió dels equipaments 

destinats a aquests usos.

Les funcions actuals, però, també tenen un 

seguiment en l’històric de l’Ajuntament. 

En aquestes sèries, doncs, podem copsar 

com era d’important l’àmbit de l’atenció 

a les persones en dècades passades i com 

s’ha anat canviant en els darrers temps. 

També es poden veure les campanyes de 

sensibilització social o les campanyes de 

salut així com les activitats de promoció de 

l’associacionisme i/o els agermanaments, 

entre altres.
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AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas. Fotografia 03-104-000629. 
Camp de futbol al costat monestir. Any 1949.

AHMSCV.M001.P232.AI 156.1 Fulletó 
“Curs de formació d’educadors en el lleure 
dels nens”. Any 1984.

AHMSCV.M001.P277.UI 355.22 Ban de la Comissió de Sanitat 
i Assistència Social demanant la col·laboració de la població per 
atendre nens refugiats. Any 1936.

AHMSCV.M001.P281.Llibre 110. Llibre registre “Ajut als refugiats”. Anys 1936 -1937.

http://www.santcugat.cat/files/10955-6239-imatge/03-104-000629.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6241-imatge/AI_156_1_2.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6242-imatge/AH_22_355_1.jpg
http://www.santcugat.cat/files/10955-6243-imatge/AH_LLIBRE_110_1.jpg
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P306 
Seguretat ciutadana 
i protecció civil

La seguretat és element clau per a la 

convivència ciutadana, imprescindible per 

a una estabilitat social. L’excessiu control 

ha estat i és un element de controvèrsia. 

Els mecanismes usats al llarg dels períodes 

més conflictius de la història recent es 

reflecteixen en la documentació que genera 

l’ajuntament en les funcions relatives a 

aquest àmbit. 

Entren en aquest conjunt sèries com els 

plans de protecció civil, la vigilància 

d’espais públics, de conductes delictives, 

tota la documentació relativa a detencions 

i arrestos, retirada de vehicles, gestió de la 

policia administrativa, accidents i atestats 

de circulació, i totes les denúncies per 

incompliment de reglaments i ordenances 

municipals (trànsit, maltractament, protecció 

ciutadana, transports, convivència ciutadana, 

trànsit, possessió il·lícita d’armes, etc.).
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AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas. Fotografia 03-104-000650. Guàrdia civil, 
Festa de la Vellesa, Plaça Octavià. Any 1949.

AMSCV Fons fotogràfic. Fons Cabanas. Joan Cabanas. Fotografia 04-104-000619. Cossos seguretat. Any 1949.
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