
 
L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT PERE DE VILAMAJOR 

 
PRESENTACIÓ 
 
L’arxiu municipal aplega, conserva i difon el fons documental generat per la 
mateixa Administració municipal, i també recull els testimonis documentals que 
els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o 
donació. D’aquesta manera l’arxiu esdevé el gresol de la memòria col·lectiva 
dels seus ciutadans i reflecteix els canvis i les transformacions viscuts al llarg 
de la seva història. 
 
L’arxiu municipal, però, a la vegada que ofereix als ciutadans, als estudiosos i 
al públic en general un servei cultural per a la recerca i la difusió històriques, 
també esdevé una eina administrativa eficaç per a la gestió de les 
competències municipals. 
 
A partir d’aquestes dues premisses de caràcter general i acomplint el seu paper 
de suport als ens locals, la Diputació de Barcelona desenvolupa, des de 1992, 
un programa de col·laboració amb els ajuntaments de la província per dur a 
terme el condicionament, l’ordenació i l’inventari dels fons arxivístics. 
 
L’inventari de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que 
presentem en aquest fullet informatiu, ha estat fruit del treball de col·laboració 
esmentat. 
 
L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT PERE DE VILAMAJOR 
 
Sant Pere de Vilamajor és un municipi de la comarca del Vallès Oriental que té 
una població de 3.700 habitants. En total, la documentació inventariada de 
l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Vilamajor ocupa 1.344 unitats d’instal·lació, 
que es tradueixen en 158 metres lineals. 
 
L’Arxiu conserva el fons documental generat per l’Ajuntament des del segle 
XVII fins a l’actualitat. A més, hi ha el fons del Jutjat de Pau i el del FET i de les 
JONS. La documentació municipal està classificada en els seccions i 
subseccions següents: 
 
FONS MUNICIPAL 
 

1. Administració general 
1.1. Terme municipal (1889-1998) 
1.2. Òrgans de govern (1653-2002) 
1.3. Alcaldia (1862-2002) 
1.4. Secretaria (1867-2001) 
1.5. Serveis jurídics (1971-2001) 
1.6. Personal (1874-2000) 
1.7. Correspondència (1806-2003) 



 
1.8. Mitjans de comunicació (1991-2003) 

 
2. Hisenda 

2.1. Patrimoni (1912-1995) 
2.2. Intervenció (1847-2002) 
2.3. Tresoreria (1895-2001) 
2.4. Fiscalitat (1750-2003) 
2.5. Juntes i comissions (1852-1982) 
2.6. Pòsit (1957-1976) 
2.7. Fàbrica de moneda (1939) 

 
3. Proveïments 

3.1. Proveïments de productes per a consum de la població (1936-1973) 
3.2. Aigües, fonts i safareig (1904-2001) 
3.3. Escorxador (1981-1984) 
3.4. Control de proveïments (1918-1968) 
3.8. Transport públic 

 
4. Beneficència i assistència social 

4.3. Atenció als refugiats i orfes de guerra (1936-1944) 
4.4. Subsidi al combatent (1939-1944) 
4.5. Assistència social (1939-1986) 
4.7. Juntes i comissions, patronats, Junta local de Reformes socials 

(1942-1962) 
 
5. Sanitat 

5.1 Cementiri i serveis fúnebres (1911-1997) 
5.3. Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1965-2001) 
5.6. Farmàcies (1974-2001) 
5.9. Inspecció veterinària (1943-2003) 
5.10. Oficina del consumidor (1994-1997) 
5.11. Juntes i comissions municipals (1925-1976) 
5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (1963-1993) 

 
6. Obres i urbanismes 

6.2. Planejament i gestió urbanística (1860-2001) 
6.3. Obres d’infraestructura (1948-2002) 
6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1925-2002) 
6.7. Obres de particulars (1904-2003) 
6.8. Activitats classificades i obertura d’establiments (1965-2002) 
6.10. Juntes i comissions municipals (1976-2002) 

 
7. Seguretat pública 

7.1. Cossos de seguretat 
7.4. Armes. Censos, normes, permisos i requises (1977-1991) 
7.5. Guardes jurats (1874-1990) 
7.7. Juntes i Comissions municipals (1969) 



 
7.8. Protecciócivil. Actuació ciutadana (1998-2000) 

 
8. Serveis militars 

8.2. Quintes, allistaments i lleves forçoses (1849-2000) 
8.3. Béns subjectes a requisa militar (1874-1970) 
8.5. Prestació social substitutòria (1994-2001) 
8.6. Correspondència militar (1886-1998) 

 
9. Població 

9.1. Estadístiques generals de la població. Censos (1860-1965) 
9.2. Padró municipal d’habitants (1857-2002) 
9.4. Emigració i immigració (1908-1910) 
9.5. Registre civil municipal (1850-1860) 
9.6. Junta Local del Cens de Població (1900-1924) 

 
10. Eleccions 

10.1. Eleccions municipals (1871-2003) 
10.2. Eleccions de jutge de pau (1931) 
10.3. Eleccions a diputats provincials (1871-1974) 
10.4. Eleccions al Parlament de Catalunya (1932-2003) 
10.5. Eleccions generals. Corts i Senat (1870-2004) 
10.6. Eleccions al parlament europeu (1987-2004) 
10.7. Referèndums i plebiscits (1931-1986) 
10.8. Cens electoral. Junta municipal del Cens (1871-2002) 

 
11. Ensenyament 

11.2. Ensenyament primari (1865-2002) 
11.4. Ensenyament mitjà (1969-1997) 
11.8. Juntes i comissions municipals (1948-1960) 
11.9. Cens escolar (1952-1967) 

 
12. Cultura 

12.1. Festa Major. Festes populars (1946-2003) 
12.2. Activitats i iniciatives culturals (1983-2002) 
12.5. Relacions amb entitats culturals  (1984-2002) 
12.6. Servei Municipal de català (1984-1986) 

 
13. Serveis agropecuaris i medi ambient 

13.1. Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris 
sobre collites (1902-1982) 
13.2. Danys a l’agricultura, plagues i extinció d’animals perillosos (1894-
1989) 
13.3. Foment forestal (1936-2002) 
13.5. Juntes i comissions municipals (1964-1972) 
13.6. Medi ambient (1962-2002) 
13.7. Representativitat agropecuària (1994-2002) 

 


