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DESCRIPCIÓ DEL FONS 
 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1. Codi de referència  
CAT AMM 101 
 
1.2. Nivell de descripció 
Fons 
 
1.3. Títol 
Ajuntament del Masnou 
 
1.4. Dates 
Dates de creació: 1755-1965 
Dates d’agregació: 1992-2015 
 
1.5. Volum i suport 
801,9 m (8.019 unitats d’instal·lació) de documentació textual, paper. 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1. Nom del productor 
Ajuntament del Masnou 
 
2.2. Història del productor 
Fins a aconseguir la independència al segle XIX, el Masnou era un veïnat de Teià. La 
seva població es dedicava a l'agricultura i a la pesca, i a la platja es van establir les 

comunitats de pescadors. A poc a poc, es van construir masos fortificats a prop del 

mar (Can Teixidor, Can Fontanills, Can Corbera, Mas Antic, etc), i hi ha constància de 
la vila en el privilegi de 1505 de Ferran el Catòlic, en el qual es concedeix la possibilitat 
de tenir un lloctinent que, en absència del batlle de Teià, hi pugui exercir les seves 
funcions. 
 
L’any 1812, contemporàniament a la proclamació de la Constitució liberal, es creà 
l’Ajuntament del Masnou i la vila va escollir alcalde. No obstant això, un cop acabada 
la guerra s’abolí l’alcaldia i no fou fins l'any 1820, en una nova època liberal, que el 
veïnat del Masnou va obtenir la independència. Definitivament, el Ple municipal va 
reunir-se el dia 28 d'octubre de 1825 per establir el municipi, l'alcalde, els regidors, els 
diputats i els síndics, d'acord amb una Reial provisió concedida per Ferran VII. 
 
L’any 1840, el Masnou s’annexà el barri d’Alella de Mar, el qual se segregà d’Alella de 
Dalt (actual Alella) i s’incorporà al del Masnou, però la divisió territorial no es feu 
efectiva fins al 1845, quan es resolgué definitivament el litigi per dividir els impostos. 
 
A partir d’aquest moment, s’intensifica la vocació marinera del poble, que a mitjan 
segle XIX es trobarà en el seu punt més àlgid, quan el Masnou ja té una personalitat 
molt desenvolupada i compta amb una llarga tradició basada en el comerç marítim, en 
el qual participava bona part de la població. El municipi creix en l’àmbit econòmic i 
urbanísticament, i les fortunes aconseguides a les Amèriques es deixen notar en la 
construcció d’edificis privats i en el suport que donen els comerciants mariners a la 
construcció d’edificis públics com ara l’Ajuntament. El Masnou i el mar continuen la 
seva intensa relació fins a finals de segle, quan es marca l’acabament de l’època 
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daurada del comerç marítim. La pèrdua de les darreres colònies, l’inici del vapor i els 
canvis tecnològics en la fabricació de vaixells són algunes de les circumstàncies que 
provocarien aquest final. 
 
L’any 1848 s’inaugurava el primer ferrocarril de la Península, que cobria el trajecte 
Barcelona-Mataró. El tren, impulsat pel pioner mataroní Miquel Biada, va significar un 
avenç, però els rails, al Masnou, van suposar la desaparició de l’escorxador i l’antiga 
plaça del Mercat, a més de tallar pel mig els terrenys de treball dels mariners, la qual 
cosa va provocar queixes i conflictes. L’estació del Masnou va ser construïda el 1848 
per trobar-se més a prop de les mercaderies que arribaven per la carretera d’Alella 
procedents de Granollers; i l’abaixador d’Ocata, per a la població de la vila, el 1849. 
 
L’aparició del ferrocarril va comportar millores i progressos importants, com ara la 
instal·lació del telègraf. Una altra novetat destacada en aquella època va ser la creació 
de l’Escola de Nàutica del Masnou, el 1875, ja que des del 1869 funcionava una 
escola lliure de nàutica. Tanmateix, malgrat els avenços experimentats, el progrés no 
va poder evitar altres fets negatius d’aquella època, per exemple, l’epidèmia de còlera 
que va patir la localitat el 1854, la revolució del 1868, o la crisi que l’agricultura i la 
pesca van començar a patir també poc després. A les drassanes ja no hi havia la 
mateixa activitat d’abans i molta gent va haver de marxar del poble. En gairebé vint 
anys, es van perdre uns 600 habitants. L’estiu de 1879 es va suprimir l’Escola de 
Nàutica perquè l’Ajuntament no podia suportar la càrrega econòmica que 
representava. 
 
El Masnou conserva fins a l'actualitat els títols de «Vila Benèfica», concedit l'any 1902 
pel rei d'Espanya Alfons XIII amb motiu de la construcció d'un asil benèfic (la Casa 
Benèfica), i el d'«Il·lustríssima Vila», concedit l'any 1909 —també per Alfons XIII— per 
la construcció sense cap ajut de l'Escola Nacional (actual Escola Ocata). 
 
Tradicionalment, l’economia de la vila girà al voltant de la pesca i el comerç marítim. 
Posteriorment, també hi tingué importància la indústria tèxtil (gèneres de punt), i en 
menor mesura la indústria de la construcció, ceràmica, vidre i productes farmacèutics. 
A final del segle XIX, amb la creixent riquesa de la burgesia barcelonina, el Masnou 
esdevingué el destí escollit per moltes famílies que hi estiuejaven. 
 
A partir de la Primera Guerra Mundial, el poble havia experimentat una revifalla 
industrial. A Europa, els productes de lona de Can Xala i Cal Soberano tenen molta 
demanda. Els laboratoris Cusí, edificats el 1925, la creació de la fàbrica de vidre de 
Josep Dachs i Folguera, d’on sorgirà la cooperativa La Primitiva, i la progressiva 
hegemonia del catalanisme a partir de la creació del partit polític local Gent del 
Masnou el 1917 són els tres elements que marcaran el municipi dels següents anys. 
D’altra banda, el triomf republicà arriba el 14 d’abril de 1931. 
 
Durant la Segona República, l’Ajuntament és governat per ERC, excepte durant el  
bienni conservador (1933-1935) durant el qual hi governà la Lliga Catalana. Amb 
l’esclat de la Guerra Civil, ERC torna a convertir-se en l’única força política, fins que a 
l’octubre de 1936 l’alcaldia passa a mans de la CNT, formació que alternaria el poder 
amb ERC. Hi ha incautacions a tot arreu, als carrers apareixen barricades, i els 
milicians armats amb metralletes marxen cap al front d’Aragó. Al llarg d’aquests anys, 
la vila passa pels pitjors moments de la història. El 1936, l’església de Sant Pere va ser 
saquejada, incendiada i pràcticament enderrocada. L’arxiu parroquial fou també 
destruït. Van ser assassinades 29 persones. Per la seva banda, l’exèrcit franquista va 
dur a terme fins a 7 bombardejos. 
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Després de la guerra, el Masnou canvia radicalment. La població, que s’havia 
mantingut al voltant dels 5.000 habitants fins als anys cinquanta, augmenta fins als 
7.000 durant els anys seixanta. Aquest increment de població repercuteix en la manca 
d’habitatge, per la qual cosa es crea el Patronato de la Vivienda del Masnou. A més, 
altres problemes urbanístics s’hi afegeixen: carrers sense asfaltar, aules d’escola amb 
cinquanta alumnes, mancança d’aigua... La construcció del Club Nàutic el Masnou i de 
l’autopista Barcelona-Mataró van ser les obres més destacades d’aquells anys. 
 
2.3. Història arxivística  
La documentació s’ubicava a les golfes de l’edifici de l’Ajuntament, fins que el 1992 
s’instal·là conjuntament la documentació que era al Museu (al carrer de Sant Francesc 
d’Assís, 28), com la de l’Ajuntament, a la segona planta de l’edifici de Can Malet. L’any 
1995, la documentació de l’Arxiu va ser traslladada a la tercera planta de l’edifici de 
Can Malet i es van iniciar les inversions en equipaments i infraestructures. Es van 
adquirir les prestatgeries necessàries, i amb l’ajuda d’un estudiant becat, es va 
realitzar un preinventari dels 1.100 lligalls i del material bibliogràfic, amb el resultat total 
de 1.421 registres. A partir del juliol de 1998 i arran de les necessitats generades per 
les obres realitzades al Museu, s’incorporà un tècnic en la gestió de l’Arxiu Històric 
Municipal i en la del Museu, amb la finalitat d’obrir l’Arxiu Històric Municipal al públic. 
 
Finalment, a causa de les reformes de la plaça de l’Església, l’any 1999 es va decidir 
de traslladar el Museu a una nova seu i de destinar l’espai del carrer de Sant Francesc 
d’Assís a l’Arxiu Històric Municipal, unificant la documentació històrica i l’administrativa 
que genera el mateix Ajuntament. A l’Arxiu s’han col·locat armaris compactes i s’han 
instal·lat tots els equipaments bàsics de seguretat i conservació per tal de garantir la 
integritat dels fons i, en definitiva, s’ha col·laborat a conservar el patrimoni documental 
i gràfic del Masnou. 
 
La no existència d’un arxiver ni d’un dipòsit d’arxiu fins al 1989 provocà que, en els 
diversos trasllats, probablement es perdés documentació. 
 
2.4. Dades sobre l’ingrés  
La documentació ingressada a l’Arxiu s’ha fet, normalment, seguint el procediment de 
transferència a partir del moment en què es comptà amb un arxiver. Existeix un 
registre de transferències. 
 
Anteriorment, i ocasionalment en moments posteriors, s’han produït transferències no 
regulades des de l’Arxiu, però aquest és un cas que actualment ja no es dona. 
 
 
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1. Abast i contingut  
El present inventari es tracta de la documentació històrica del fons de l’Ajuntament del 
Masnou: de l’any 1755 a l’any 1965.  
 
El fons de l’Ajuntament del Masnou esdevé la principal font per entendre la història 
contemporània de la població. La seva documentació és el llegat dels diversos governs 
municipals, les accions urbanístiques sobre el territori, el control sobre la població, 
l’opinió del poble a partir de les seves peticions i reclamacions, la realització d’actes 
culturals, o la gestió dels pressupostos municipals. 
 
Les sèries de documents que inclou el fons de l’Ajuntament del Masnou comprenen la 
documentació rebuda i produïda per l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions. 
Un primer gran bloc correspon a les sèries derivades del funcionament dels òrgans de 
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govern (actes i expedients del Ple, juntes i comissions municipals), de l’organització 
administrativa (llibres de registre i correspondència...), i de la gestió dels recursos 
econòmics (pressupostos, comptes, padrons i recaptació d’impostos municipals, 
finançament...), recursos humans (plantilles, expedients personals i de contractació de 
treballadors...) i patrimonials (escriptures i expedients d’adquisició, cessió i venda de 
béns municipals...) de l’Ajuntament.  
 
Cal destacar els llibres d’actes del Ple (1825-1965) per la seva riquesa informativa i els 
expedients de Secretaria (1816-1899), la sèrie documental més antiga de l'Arxiu. 
 
El fons inclou, també, la documentació produïda per l’execució en el terme municipal 
de competències i activitats delegades per l’Estat a l’Ajuntament, entre les quals cal 
destacar el recompte de la població (cens i padró d’habitants...), l’organització dels 
diferents processos electorals (municipals, generals...), l’allistament inicial dels 
ciutadans amb obligacions militars (expedients de lleves...), i l’assignació i recaptació 
de determinats impostos. Un altre gran bloc de documentació que podem trobar en el 
fons és el resultat de l’exercici de les competències i serveis que la legislació atribueix 
als ajuntaments. De la segona meitat del segle XIX, sobretot a partir de l’últim terç de 
segle, trobarem les sèries de documents produïdes en l’execució de les competències 
atribuïdes en matèria de salut pública, beneficència, proveïments, obres municipals, 
policia urbana (llicències d’obres de particulars...), seguretat, ensenyament i serveis 
agropecuaris. Del segle XX, sobretot a partir de la segona meitat, el fons inclou la 
documentació derivada del desenvolupament de competències i serveis en matèries 
com consum (racionament, comercialització d’aigua potable...), atenció social a les 
persones, sanitat, tractament de residus, planificació urbanística, construcció i 
manteniment d’espais públics, equipaments (cementiri, mercat, escorxador...) i 
infraestructures municipals (xarxes de clavegueram, distribució d’aigua, enllumenat 
públic...), disciplina urbanística, seguretat pública (policia municipal, protecció civil...), 
cultura (patrimoni històric, festes populars...), educació, transport públic, circulació, 
esports, promoció econòmica, foment de l’ocupació, intervenció ambiental (llicències 
per a l’exercici d’activitats econòmiques...), protecció del medi natural... La 
documentació que conté el fons fa referència a l’àmbit geogràfic on l’Ajuntament 
exerceix les seves competències, el municipi.  
 
3.2. Sistema d’organització  
Aquest fons s’organitza en sèries, fruit de la producció seriada pròpia dels tràmits 
administratius que han portat a terme les diverses àrees de l’Ajuntament. Des de 1998, 
es compta amb un quadre de classificació organicofuncional que l’arxivera adaptà a 
partir del publicat per Josep Matas el mateix any (Normes per a la classificació de la 
documentació municipal, Diputació de Barcelona). 
 
El primer nivell de classificació s’estructura en: 
1. Administració General 
2. Hisenda 
3. Proveïments  
4. Beneficència i assistència social 
5. Sanitat 
6. Obres i urbanisme 
7. Seguretat pública 
8. Serveis militars 
9. Població 
10. Eleccions 
11. Instrucció pública 
12. Cultura  



 
Tel. 93 542 47 00 
Fax. 93 542 47 47 

www.elmasnou.cat 

Pg. Prat de la Riba, 1 

08320 El Masnou 

13. Serveis agropecuaris i medi ambient 
 
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, els documents públics han de 
passar per un procés d’avaluació: la determinació dels seus valors primaris 
(administratiu, jurídic i fiscal) i secundaris (històric, informatiu) per tal de determinar-ne 
la conservació permanent o l’eliminació, ja sigui parcial o total. Com a norma general, 
els documents anteriors a l’1 de gener de 1940 són de conservació permanent, i pel 
que fa als documents posteriors a aquest data, la normativa estableix que cap 
document no pot ésser eliminat si no se segueix la normativa i el procediment 
establerts. 
 
3.4. Increments 
Anualment es transfereixen a l’Arxiu Municipal una mitjana de 28,3 metres lineals de 
documentació de conservació permanent o eliminable a llarg termini.  La documentació 
transferida sovint té menys de 5 anys, i rarament més de 20. Excepcionalment, tampoc 
no es descarta que es pugui incorporar algun document del fons de l’Ajuntament que 
encara es trobi en possessió de particulars. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1. Condicions d’accés 
D’acord amb la normativa vigent, i tenint en compte la seva condició de documentació 
pública, els documents que integren el fons de l’Ajuntament són de lliure accés. Les 
persones tenen el dret d’accedir a la informació pública. Aquest dret només pot ésser 
denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis. En concret, 
pot ésser denegat i restringit si el coneixement o la divulgació de la informació 
comporta un perjudici per a la seguretat pública, la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries, la confidencialitat en els procediments tramitats per 
l’Administració pública (si la confidencialitat és establerta per una norma amb rang de 
llei), el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial 
efectiva, els drets dels menors d’edat, la intimitat i els altres drets privats legítims, i el 
secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
Els documents que contenen dades personals, fins que no finalitzin els terminis de 
reserva establerts per la legislació corresponent, només podran ser accessibles als 
mateixos titulars de les dades, i als tercers que acreditin un interès legítim o científic, 
prèvia autorització de l’òrgan competent. 
 
Per consultar documents posteriors a 1965, cal sol·licitar-ne la consulta mitjançant una 
instància genèrica adreçada a l’Oficina d'Atenció Ciutadana del Masnou (OAC),  
presencialment (carrer de Roger de Flor, 23) o en línia: 
(https://cataleg.elmasnou.cat/DetallTramit.aspx?IdTema=2&IdTramit=2)  
 
4.2. Condicions de reproducció 
La reproducció de documents del fons de l’Ajuntament, sempre que siguin de lliure 
accés, només està condicionada al seu estat de conservació i, pel que fa als 
documents de caràcter creatiu (fotografies, plànols, cartells...), a les obligacions que es 
derivin de l’aplicació dels drets d’explotació en cada cas concret.  
 
4.3. Llengües i escriptures dels documents 
Català en els documents del període 1930-1938, i des del 1979 fins a l’actualitat. 
Castellà en la resta de períodes. 
 

https://cataleg.elmasnou.cat/DetallTramit.aspx?IdTema=2&IdTramit=2
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4.5. Instruments de descripció 
El primer inventari que es realitzà des de l’Arxiu fou fruit de la intervenció arxivística 
feta per un estudiant becat, que realitzà un preinventari dels 1.100 lligalls i material 
bibliogràfic, amb el resultat total de 1.421 registres.  
 
Tant l’inventari com els catàlegs s’informatitzaren l’any 1998. Fent ús del llenguatge de 
programació de bases de dades Acces, es dissenyà la base de dades GAC, que 
permetia no només la descripció, sinó el seguiment del procés de transferència, dels 
préstecs i la gestió del quadre de classificació. Actualment, però, s’utilitza la base de 
dades GIAM, de la Diputació de Barcelona. Actualment (març de 2018) el fons 
Ajuntament del Masnou (anys 1755-2015) compta amb 12.562 registres. 
  
També es disposa de diverses bases de dades informàtiques que descriuen sèries 
documentals més al detall, concretament: resums de les actes del Ple de l'Ajuntament 
del Masnou (1825-1950) (4.925 registres); la sèrie d’expedients de Secretaria (1816-
1899) (2.731 registres); la sèrie de les llicències d’obres particulars (1849-1940) (5.849 
registres); els noms que apareixen en les comunicacions de naixements, matrimonis i 
defuncions enviades pel rector de la parròquia a l’Ajuntament (1860-1870) (2.378 
registres), i buidatge de noms del llibre registre de propietats datat vers 1870 (1.508 
registres). 
  
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.4. Bibliografia 
- AMAT I TEIXIDÓ, Jordi. República, Revolució i Guerra Civil. El Masnou: 1931-1939. 
El Masnou: Gent del Masnou, 1995 
 
- BASSEGODA I MUSTÉ, Pere-Jordi. Masnou: notas para la contribución al estudio de 
la historia de Masnou. Barcelona : Iberia, 1928 
 
- BASSEGODA I MUSTÉ, Pere-Jordi. Diseños de la villa de Masnou y de su marina de 
vela del ochocientos. Barcelona : Imp. Gutenberg, 1962 

  
- Diversos Autors, El Masnou ahir i avui. Barcelona: Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
1985. 
 
- FÀBREGAS I CARDONA, Francesc. L’ensenyament al Masnou (1825-2008). El 
Masnou: Fundació La Calàndria, 2009. 
 
- FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Els Privilegis de Teià: el retorn a la jurisdicció 
reial: 1505. Barcelona: Dalmau, cop. 2006 
 
- GIMÉNEZ I MOLINA, Isabel. La Transformació del paisatge del Masnou: 1849-1945. 
El Masnou : Ajuntament del Masnou, 2005. 
 
- MURAY, Joan. Masnovins a les Amèriques. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1998  
 
- MURAY, Joan. Històries de la vila: 69 articles del butlletí de Gent del Masnou des de 
l’octubre de 1998 a maig de 2005. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1999. 
 
- MURAY, Joan. Històries de la vila ... del Masnou II. Mataró: Ed. Davinci, 2005. 
 



 
Tel. 93 542 47 00 
Fax. 93 542 47 47 

www.elmasnou.cat 

Pg. Prat de la Riba, 1 

08320 El Masnou 

- MURAY, Joan. La Revolta de les gallines: El Masnou de ... 1880-1886: un 
enfrontament polític i social per un arbitri sobre el preu de venda de la gallina al 
mercat. Vilassar de Mar: Katelani, 2002 
 
- MURAY, Joan. Can Teixidor: XX segles d'història viva. Vilassar de Mar: Katelani, 
2003 
 
- LURI, Gregori. Breu història del Masnou: [còmic]. El Masnou: Ajuntament del 
Masnou. Departament de Cultura, 2007 
 
- RICO VÁZQUEZ, Miquel; ROIG LERONES, Marta. El cementiri del Masnou, un 
museu a l’aire lliure (segles XVIII-XXI). La Roca de Xeix, núm.27, Ajuntament del 
Masnou, 2008. 
 
-  TORAN, Rosa. Atles electoral. Els consistoris del Masnou 1812-1979. La Roca de 
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7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Autoria i data(es)  
Descripció del fons elaborada per Cristina Espuga Condal i Núria Corbera Vives, 

desembre de 2012. Revisada i ampliada per Carles Pino Andújar, març de 2018. 

Descripció de les unitats documentals elaborada per Cristina Espuga Condal, Miquel 
Àngel Vega Sancho, Núria Corbera Vives, Marta Roig Lerones i Carles Pino Andújar. 
Darrera actualització de març de 2018. 

 
7.2. Fonts  
La mateixa unitat de descripció i per informar dels elements Història del productor i 

Abast i contingut també s’han utilitzat les obres sobre història citades al punt 

Bibliografia. 

7.3. 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. 



CATÀLEG DE L'ARXIU MUNICIPAL DEL MASNOU

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 542 47 00
Fax. 93 542 47 47

www.elmasnou.cat

Sèrie 101.01.00.00.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

1841 1841Renovació de l'Ajuntament -

Sèrie 101.01.01.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

TERME MUNICIPAL Títols del municipi: 
creació i extinció, 
privilegis, franquícies, 
observances

1819 1906Independència de Teià, delimitació i fitació del terme municipal del Masnou

Conté expedient de divisió del Masnou del terme de Teià de l'any 1819 al 1926, expedient de fitació del terme 
municipal de 1889 (amb plànol adjunt), factures de despeses per posar fites i documents solts. Inclou 
comptes del col·lector de l'any 1820.

-

Sèrie 101.01.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

1813 1813Certificació feta per l'alcalde del Masnou, Joan Fontanills, i el secretari, Martí Russiñol, de 

l'alcalde i regidors escollits per l'any 1814

Són escollits Francesc Truc, com a alcalde, Fèlix Pasqual i Cases i Genís Soler, regidors, i Josep Rosell Tió, 
procurador síndic. Els altres regidors són Gerard Maristany Cruz i Isidre Maristany Fàbregues.

-

1961 1961Membres de l'Ajuntament -
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Sèrie 101.01.02.01.01

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Actes del Ple

1816 1826"Autos del Ayuntamiento y registros del año 1816"

Conté també documents solts, alguns del 1826.

-

1825 1840Actes del Ple de l'Ajuntament

Ayuntamiento Actas

-

1826 1826Actes del Ple de l'Ajuntament

Registro Ayuntamiento

-

1842 1871Actes del Ple de l'Ajuntament

Acuerdos de Ayuntamiento, su instalación

-

1872 1874Actes del Ple de l'Ajuntament

Ayuntamiento Actas

-

1875 1877Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1878 1879Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1880 1880Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1881 1882Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1883 1884Actes del Ple de l'Ajuntament 

Libro de Actas

-

1885 1886Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1887 1888Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1889 1890Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1891 1892Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1893 1894Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1895 1896Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1897 1897Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1898 1899Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1900 1901Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1902 1902Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-
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1903 1904-

1904 1905-

1906 1908-

1908 1909-

1910 1910-

1911 1912-

1913 1913-

1914 1915-

1915 1915-

1916 1917-

1917 1918-

1918 1918-

1918 1919-

1919 1922-

1922 1922-

1923 1923-

1924 1924-

1925 1931-

1926 1929-

1931 1931-

1932 1933-

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

Acta del Ple de l'Ajuntament 

Certificació demanada per Salvador Vidal Majó, regidor de l'Ajuntament.

Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas
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1933 1937Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1937 1938Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1939 1940Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1943 1947Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1947 1951Actes del Ple de l'Ajuntament

Libro de Actas

-

1965 1976Actes del Ple -

Sèrie 101.01.02.01.02

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Expedients de 
sessions (extractes 
d'acords, minutes, 
esborranys)

1868 1875Extractes dels acords de l'Ajuntament

Es tracta d'un resum de les actes del ple.

-

1870 1884Extractes dels acords del Ple publicats al BOE -

1873 1931Esborranys de les Actes del Ple -

1896 1896Circular amb l'acord del ple de no permetre obres particulars sense autorització de 

l'Ajuntament

-

1932 1968Esborranys de les Actes del Ple -

1932 1968Reunió de la Junta Municipal -

1933 1970Fulls de convocatòria de les reunions del Ple -

1934 1934Projecte de l'àrea de Cultura i Ensenyament presentat al Ple -

Sèrie 101.01.02.01.03

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Ordenances fiscals

1939 1966Ordenances fiscals

Aprovació de les ordenances fiscals

-
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Sèrie 101.01.02.01.04

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Ordenances municipals

1888 1888Ordenances municipals de Mataró -

1903 1929Ordenances i reglaments municipals

Reglament del cementiri (1903); Ordenances municipals (1904) i Reglament de Sanitat Municipal (1925 i 1929)

-

1903 1938Ordenances municipals -

1904 1904Ordenances municipals de la vila del Masnou

9 exemplars

-

1929 1929Ordenances municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sobre l'arbitri de consums de carn i serveis de desinfecció de domicilis i clavegueram

-

1929 1929Ordenances municipals de l'Ajuntament de Blanes -

1932 1932Ordenances municipals per la construcció

Projecte d'ordenances.

-

1933 1933Ordenances municipals -

1939 1939Ordenances municipals del Masnou -

1954 1954Ordenances municipals del Masnou -

1962 1972Ordenances municipals 

Inclou reglament d'honors i distincions any 1962

-

1963 1968Ordenances municipals 

Mercats, policia, urbanisme, circulació, hostaleria i sanitat veterinària.

-

1965 1965Ordenança municipal de la policia sanitària 

Expedient d'aprovació

-

Sèrie 101.01.02.01.05

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Incidències de càrrecs

1880 1880Dimissió del tinent d'alcalde Pau Estapé i Maristany -

1880 1880Reclamacions per incompatibilitat de les funcions d'un regidor

Ignacio Collell és a la vegada regidor i constructor del cementiri.

-

1898 1911Llicències concedides als regidors -

1950 1950Visita dels membres del Consistori a altres ajuntaments

Visita als municipis de Sant Feliu de Llobregat, Blanes i Calella.

-
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Sèrie 101.01.02.01.06

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Constitució ajuntament

1852 1853Presa de possessió de regidors -

1886 1934Membres de l'Ajuntament -

1931 1931Constitució de l'Ajuntament

Inclou carta de Francesc Macià demanant proclamar la República Catalana el 14 d'abril de 1931.

-

1936 1936Constitució de l'Ajuntament -

1940 1940Nomenament de presa de possessió de la Comissió Gestora Municipal

Presa de possessió del dia 12 de setembre de 1940

-

1960 1972Constitució de l'ajuntament

Constitució de l'ajuntament 1960. Canvi d'alcalde 1972. Inclou antecedent pel relleu a l'alcaldia de Francisco 
Salazar

-

Sèrie 101.01.02.01.07

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de 
l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Mocions

1958 1958Moció per atorgar recompensa a l'interventor municipal

Miquel Seguí Vials

-

Sèrie 101.01.02.02.01

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió Municipal 
Permanent. Comissió 
de Govern

Actes

1914 1923Llibre d'actes de la Junta Municipal

Conté documents solts (certificats i llistes de membres) dels anys 1923-1924.

-

1929 1931Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent -

1952 1969Actes de la Comissió Municipal Permanent -
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Sèrie 101.01.02.02.02

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió Municipal 
Permanent. Comissió 
de Govern

Expedients 
(esborranys, acords, 
convocatòries i ordres 
del dia)

1883 1883Renovació de la Junta d'Obra i Fàbrica de l'església parroquial -

1909 1909Renovació de la Junta Municipal

Un full solt

-

1924 1925Extractes dels acords de la Comissió Municipal Permanent

Conté extractes d'actes del Ple municipal 

-

1928 1975Certificats i acords de la Comissió Municipal Permanent -

1963 1971Relació d'obertures d'establiments industrials

Aprovats per la Comissió Municipal Permanent

-

1963 1963Extractes dels acords de la Comissió Municipal Permanent -

Sèrie 101.01.02.03.02

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Governació

Acords, convocatòries, 
esborranys

1881 1883Registre de providències governatives -

1932 1932Acords de la Comissió de Governació -

1932 1933Dictàmens de la Comissió de Governació -

1952 1992Acords de la Comissió de Govern

Conté: subscripcions a revistes. Inclou cessió local festa prodisminuïts, nomenament guarda jurats, 
subscripcions a revistes i vols aeris publicitaris

-
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Sèrie 101.01.02.03.03

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Governació

Expedients generals 
del departament de 
governació

1880 1880Expedients de Governació

Permís per publicar un diari. El Eco del Heraldo

-

1886 1886Expedient de numeració dels carrers i les places -

1902 1902Conveni laboral amb el gremi de paletes

Comitè interlocal de comerç a l'engròs i al detall, oficines, despatxos, transports i banca del partit judicial de 
Mataró. Gremi dels paletes i constructors

-

1904 1904Estudi dels serveis de l'equip de vigilància -

1907 1908Autoritzacions per l'ús de focs artificials

A favor de Romà Fabra, la Calàndria i la societat barri del Masnou

-

1907 1939Expedients de canvi de nom de carrers

Canvi de nom dels carrers: c/ Esperança per c/ Santa Rosa; c/ Raval d'Alella per c/ Camil Fabra; c/ Sant Joan 
per c/ Doctor Botey. Inclou expedient de canvi de nom de diversos carrers a noms franquistes, el 1939.

-

1914 1914Denúncies a particulars per infraccions

Contra Josep Boix Ramis, Fèlix Maristany, els senyors Llevat per infracció del reglament en la carretera; i 
contra Joan Tàpies i Bonaventura Angelat per ús de segell servit

-

1934 1934Permís per realitzar balls al carrer

Festa de Sant Jaume

-

1934 1934Expedients de catalanització dels rètols -

1943 1960Cartells d'autorització d'obertura de local fins les 2 de la matinada -

1956 1974Expedients de governació

Exp. 1-11 i 13-29. Expedients diversos de governació antics

-

1961 1961Llicència d'espectacles del Casino del Masnou i altres entitats

Inclou llicències per a altres espectacles de l'Agrupació Sardanista, la Calàndria, la Unió Coral Masnovina, i 
altres.

-

1961 1971Llicències de taxi

Peticions, estadístiques, tarifes, altes i baixes

-

1963 1981Administració de loteries

Liquidacions i actes de visita de les administracions de loteria

-

1965 1965Normativa municipal del taxi -

Sèrie 101.01.02.05.03

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ÒRGANS 
COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Òrgans 
supramunicipals

Federació Catalana de 
Municipis

1933 1937Acords i reunions de la Federació de Municipis Catalans -
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Sèrie 101.01.03.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Resolucions d'alcaldia

1894 1908Autoritzacions d'alcaldia

Embarcació de menors en vaixells

-

1932 1932Resolució d'alcaldia

Establir els horaris i els dies feiners als barbers del Masnou

-

1952 1967Resolucions d'alcaldia

Llibre especial de resolucions 

-

Sèrie 101.01.03.02.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Decrets

1934 1937Disposicions i Decrets de la Generalitat -

1936 1949Ordres, decrets i dictàmens emesos d'ensenyament -

1947 1947Decret alcaldia

Renovació de la Comissió Gestora.

-

Sèrie 101.01.03.03.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Correspondència

1894 1897Comunicats, certificacions i autoritzacions d'alcaldia -

1934 1934Notes internes d'alcaldia -

1956 1967Correspondència entrada i sortida

Correspondència amb particulars i institucions

-
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Sèrie 101.01.03.04.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Convenis

1883 1883Conveni amb l'empresa La Propagadora del Gas

Pel subministrament de l'enllumenat públic. Amb l'Ajuntament de Masnou i Premià de Mar

-

1898 1898Escriptura de conveni entre ajuntaments

Reformes al carrer Hoguera

-

1901 1901Conveni amb un particular per les deixalles

Per poder disposar de les deixalles de l'escorxador: Jaume Pujol Roldós

-

1904 1913Conveni entre l'Ajuntament i la Casa Benèfica -

1923 1945Conveni amb l'empresa Cooperativa del Fluido Eléctrico

Per distribució d'electricitat

-

1927 1927Conveni laboral de la Indústria Lonera

Alcalde, la Guàrdia Civil i els treballadors

-

1928 1928Conveni laboral del comerç al detall

S'hi indiquen horaris d'obertura

-

Sèrie 101.01.03.05.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Expedients de 
l'Alcaldia

1931 1931Projecte de l'Estatut d'Autonomia -

1934 1934Certificat de la presa de possessió de l'alcalde 

Tomàs Ferrer i Sust

-

1940 1963Pregons de l'alcalde -

1940 1971Actes de compareixença i declaracions jurades

Signades per l'alcalde i el secretari. Antecedents polítics i informacions testificals

-

Sèrie 101.01.03.06.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Expedients generals 
Participació 
Ciutadana. Activitats 
ciutadanes. 
Agermanaments.

1850 1850Acta de la Junta Parroquial

Esborrany de l'acta d'una junta convocada per l'alcalde per a l'elecció dels membres de l'Obra de la Parròquia

-
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Sèrie 101.01.03.07.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Avisos. Edictes. Tauló 
d'anuncis

1833 1834Edictes i bans

Inclou convocatòria de Corts Generals de 1834.

-

1852 1892Edictes i bans -

1888 1900Edictes i bans -

1901 1908Edictes i bans -

1909 1916Edictes i bans -

1917 1927Edictes i bans -

1928 1944Edictes i bans -

1931 1936Anuncis

Padró

-

1945 1952Edictes i bans -

1953 1958Edictes i bans -

1959 1979Edictes i bans -

1960 1961Anuncis, rètols

Padró

-

30/01/2018 Pàgina 11 de 182



Sèrie 101.01.03.08.00

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Protocol

1922 1922-

1934 1934-

1934 1934-

1948 1948-

1949 1967-

1950 1950-

1958 1958-

1960 1960-

1963 1963

Títol / Descripció 

Homenatge al marquès del Masnou, Romà Fabra i Puig, en motiu d'haver-li concedit el títol 

el rei

Vetllada necrològica per a Francesc Macià

Commemoració aniversari de la República

Tercer aniversari de la proclamació

Llibre de signatures d'homenatge a l'alcalde Jaume Buch Vallverdú

Llibre de signatures (777 en total). Està relacionat amb el quadre d'homenatge que se li va entregar l'any 1950 
pels seus 10 anys d'alcalde.

Actes protocol·laris

Inauguració de: campanes capella cementiri; edifici de correus; caserna Guàrdia Civil; carrers Almeria, Enric 
Granados, plaça Vila de Madrid, av. John F. Kennedy. V festival de la infància i homenatge a Pau Estapé 
Maristany (de 1949)

Llibre recull de correspondència i altres documents de l'homenatge a Jaume Buch 

Vallverdú

Enquadernat amb pell

"Reseña gráfica de los actos celebrados en esta población bajo la presidencia del Iltmo. Sr. 

Alcalde Don Francisco de P. Salazar Culí. Año 1958"

Llibre amb fotografies i fragments de diari d'actes fets durant l'alcaldia de Francesc de Paula Salazar.

Homenatge al Delegat Provincial de Treball de Barcelona

Totes les empreses del municipi. Martín Merino Chicharro.

Homenatge a Francisco Salazar -

Sèrie 101.01.03.08.01

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Protocol Honors i distincions

1958 1958-

1960 1960-

1962 1990-

1964 1964-

1964 1964-

Títol / Descripció 

Concessió de la medalla de plata al Casino del Masnou

Concessió de la medalla de bronze de la Vila als combatent de l'exèrcit Nacional i de la 

División Azul

Reglament d'honors i distincions

Concessió i nomenament alcalde honorari medalla d'or a Francisco Franco

Concessió de la medalla de bronze a diversos masnovins que van donar suport als 

nacionals durant la Guerra Civil
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Sèrie 101.01.03.09.00

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

ALCALDIA Queixes i peticions

1894 1894-

1917 1918-

1931 1964-

1961 1961-

1962 1964

Títol / Descripció 

Reclamacions de quantitats

D'un particular a l'Ajuntament: els hereus d'Ignacio Cullell, constructor del cementiri

Sol·licitud de veïns perquè es prohibeixin els jocs de taula

Inclou signatures.

Queixes entre veïns

Per exercir l'apicultura. Molèsties d'un gos. Escombraries.

Queixa per la instal·lació d'una indústria sense autorització municipal 

Reclamacions de particulars

Josep Condal reclama indemnització per desperfectes causats per unes obres de l'Ajuntament -

Sèrie 101.01.04.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Estadístiques 
generals, 
interrogatoris, 
qüestionaris

1850 1850Estadística territorial del terme municipal 

Inclou plànol de Miquel Garriga i Roca.

-

1853 1855Estadística sobre els camins existents al territori

Elaboradora per Miquel Garriga Roca 

-

1885 1885Estadística de les persones mortes pel còlera -

1906 1970Estadístiques generals -

1923 1923Estadística d'ensenyament, centres de beneficència i biblioteca -

1941 1941Estadístiques de la vida social

Relació de cotxes, camions, taxis, motos, cinemes, teatres, restaurants, botigues, metges, indústries.

-

1941 1941Qüestionaris sobre polítics

Veïns de la població que eren membres del grup Renovación Española abans de la Guerra Civil

-

1962 1983Estadístiques generals

Residus sòlids, general, serveis tècnics municipals, serveis d'urgències i protecció civil

-

Sèrie 101.01.04.02.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Estudis i informes

1952 1952Inspeccions a indústries

Realitzades per l'inspector municipal

-
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Sèrie 101.01.04.03.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Expedients de 
Secretaria (expedients 
generals)

1816 1835Expedients de Secretaria -

1835 1836Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1837 1837Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7. Conté dibuix d'una torre de 
defensa, expedient 21.

-

1838 1838Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1839 1839Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1840 1840Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1840 1855Expedients de Secretaria

Expedients sobre la carnisseria de diversos anys. Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, 
vegeu codi 1.4.7

-

1841 1841Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7. Conté una patent de sanitat de 
1841

-

1842 1842Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1843 1843Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1844 1844Expedients de Secretaria

Apareix llistat d'obres particulars i plànol alçat i façana d'una casa particular. Existeix un llibre de registre dels 
expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1845 1845Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1846 1846Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1847 1847Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1848 1848Expedients de Secretaria

Expedients 1-53.

-

1848 1848Expedients de Secretaria

Expedients 54-77.

-

1849 1849Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1850 1850Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1851 1851Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-
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1852 1852Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1853 1853Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1854 1854Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1854 1854Expedients de Secretaria -

1855 1855Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1855 1855Expedients de Secretaria

Exps. 52-92.

-

1855 1857Expedients de Secretaria d'obres particulars -

1856 1856Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1856 1856Expedients de Secretaria

Exps. 2,3,5-11, 12, 14, 15, 17-20

-

1857 1857Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1857 1857Expedients de Secretaria

Exps. 31, 33, 37, 38 i 40

-

1858 1858Expedients de Secretaria

Expedients 1-50 i 77.

-

1858 1858Expedients de Secretaria

Expedients 51-87

-

1859 1859Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1859 1859Expedients de Secretaria -

1860 1860Expedients de Secretaria

Expedients 1-36

-

1860 1860Expedients de Secretaria

Expedients 37-91

-

1861 1861Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1861 1861Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1862 1862Expedients de Secretaria -

1862 1862Expedients de Secretaria -
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1862 1862Expedient de Secretaria

Exp. 22

-

1863 1863Expedients de Secretaria

Exps. 1-12

-

1864 1864Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1864 1864Expedients de Secretaria

Exp.10

-

1865 1865Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1865 1865Expedients de Secretaria

Exps. 9, 10, 11, 12 i 14.

-

1866 1866Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1866 1866Expedients de Secretaria

Exp. 5

-

1867 1867Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1867 1867Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1868 1868Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1868 1868Expedients de Secretaria

Exps. 7, 10, 11, 17.

-

1869 1869Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1869 1869Expedients de Secretaria

Exp. 7.

-

1870 1870Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1870 1870Inventari dels llibres de protocols que s'han trobat a la notaria del difunt Esteve Castellar

Volums de 1840 a 1870

-

1871 1872Expedients de Secretaria i sol·licituds d'obres presentades -

1872 1872Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1873 1873Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1874 1874Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1874 1876Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

30/01/2018 Pàgina 16 de 182



1875 1875Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1876 1876Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1877 1877Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1878 1878Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1879 1879Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1880 1880Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1881 1881Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1881 1881Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1881 1882Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7

-

1883 1884Expedients de Secretaria

Existeix un llibre de registre dels expedients de secretaria, vegeu codi 1.4.7. Inclou sol·licituds d'obres 
particulars.

-

1885 1889Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1931 1931Acta de constitució de la cooperativa Obrera La Primitiva -

1956 1956Inspecció a l'Ajuntament ordenada pel Govern Civil -

1961 1962Llibre registre per extracte de disposicions oficials

Al Butlletí Oficial de la Província (BOP)

-

Sèrie 101.01.04.04.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Memòries municipals

1931 1933"La gestió municipal de Masnou: memòria de la Presidència als senyors Consellers"

Memòries dels anys 1931, 1932 i 1933. Llibres impresos.

-
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Sèrie 101.01.04.05.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Certificacions

1886 1907Certificats

També conté edites i algunes instàncies relacionades.

-

1888 1897Certificats entregats al Jutjat Municipal dels comptes municipals -

1931 1974Certificats

Ordenat alfabèticament: A-LL

-

1949 1951Certificacions de secretaria i presidència -

1952 1954Certificacions de secretaria i presidència -

1955 1959Certificacions de secretaria i presidència -

1959 1959Certificació d'obres municipals

Obres municipals realitzades entre 1950 i 1958 mitjançant subhasta o concurs

-
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Sèrie 101.01.04.06.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Contractació de 
serveis

1871 1941Arrendament i contractació del servei de neteja -

1900 1907Assegurança de l'Ajuntament -

1904 1904Contractació de serveis de medicines

Per als malalts pobres amb dret a la beneficència

-

1904 1904Contractació del servei d'escombraries -

1905 1905Assegurança de l'edifici de les escoles públiques -

1908 1908Contracte proveïment de carn

A les carnisseries de la població

-

1909 1909Expedients de contractació per regar la via pública -

1923 1923Conveni amb un paleta per reparar empedrat

Carretera del Circ

-

1931 1931Catàlegs de material

Fanals de carrer i material de bombers

-

1933 1933Adjudicació del servei de transport municipal -

1937 1937Pòlissa d'assegurances

Amb la Catalana. Inclou plànol de l'escorxador municipal

-

1940 1940Contracte servei de pompes fúnebres

Còpia

-

1944 1944Contracte per la revisió i millora de l'amillarament local -

1956 1998Contractació del servei d'escombreries

Conté: expedient de rescissió del contracte (1972) i escriptura de compra venta d'una finca. Concessió a 
l'empresa UPSSA

-

1957 1985Contractació d'assegurança

Pòlisses, rebuts, valoracions de danys i llistat d'assegurats

-

1962 1968Pressupost extraordinari

Construcció de l'edifici de dependències municipals i l'edifici de correus: pressupost de les obres i projecte; 
correspondència; suplement i ampliació de crèdit; compte general del pressupost; lloguer d'edificis per l'oficina 
de correus i telègrafs

-

1965 1965Contracte per l'adjudicació definitiva d'obres municipals

Pavimentació del carrer Miquel Biada  

-
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Sèrie 101.01.04.07.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SECRETARIA Arxiu Municipal

1834 1888Índex d'expedients de l'arxiu municipal

Conté índex d'expedients dels anys 1834-1860 i 1861-1880 i esborranys dels anys 1835-1888.

-

1880 1887Inventaris de documents existents a la secretaria de l'Ajuntament

Tres documents.

-

1881 1940Relacions de documents de l'arxiu municipal

Documents aïllats.

-

1904 1904Catàleg de l'arxiu municipal

Catàleg de documents i béns existents a l'arxiu i despatxos de l'ajuntament.

-

1934 1936Reorganització de l'arxiu municipal

Expedient. Conté factures de compres de material i altres documents

-

Sèrie 101.01.05.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SERVEIS JURÍDICS Informes i dictàmens

1882 1882Informe sobre el litigi amb el Casino -

1930 1951Dictàmens d'urbanisme

Inclou informes i memòries de l'arquitecte municipal. Expedients núm.: 3.935  -  carpeta núm.: 247

-

1932 1936Dictàmens

De diverses comissions (en especial Foment i Hisenda)

-

1939 1940Informe dels fets ocorreguts al Masnou durant la Guerra Civil

Informes de fets i de diferents veïns durant la Guerra Civil demanats pel Jutjat Militar de Mataró

-

1940 1941Investigació de les persones mortes i desaparegudes

Inclou informació sobre persones que van efectuar l'assassinat. Guerra civil

-
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Sèrie 101.01.05.02.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SERVEIS JURÍDICS Expedients de causes

1816 1818Litigi entre Juan Grases i l'Ajuntament de Teià i Premià pel pagament de contribucions -

1868 1888Litigi per l'exclusivitat de la venda de carn -

1868 1888Disputa per l'exclusivitat de la venda de carn -

1881 1881Notificació de desnonament per no pagar el lloguer d'un local

Situat al carrer Sant Felip

-

1881 1887Litigi pel preu de la venda de gallines -

1886 1886Recurs d'alçada contra l'elaboració d'un pressupost extraordinari

Pel pagament d'un impost i cèdules personals

-

1913 1913Diligències per prohibir el consum d'aigua d'un pou 

Litigi entre Bernardo Pujadas Dey i José Oliveras Villà

-

1927 1927Recurs d'un particular

Josep Mitjans Umbert contra l'acte de la Comissió de Govern que l'obliga a assecar un pou de la seva 
propietat.

-

1930 1937Plet i projecte per la construcció de la marquesina de la plaça del mercat -

1933 1933Recurs contra l'Ajuntament per una infracció urbanística que afecta a un particular

Dolores Duran Millet

-

1933 1933Recurs contra la modificació d'una urbanització

La Colomina

-

1934 1934Recurs per l'obertura d'un carrer 

Carrer de Cuba

-

1958 1958Expedient de causes

Obres d'urbanització carrer Itàlia. Expedients núm.: 3.935  -  carpeta núm.:  247

-

1961 1968Recurs contra l'impost de plusvàlua 

Per diversos particulars

-

1962 1967Resolució de plets de contribuents amb l'Ajuntament

Per pagament d'exaccions municipals 

-

30/01/2018 Pàgina 21 de 182



Sèrie 101.01.05.03.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

SERVEIS JURÍDICS Publicacions jurídiques

1928 1931Registre de la Gaceta i els butlletins oficials

Extracte de les disposicions publicades

-

1928 1932Registre dels butlletins oficials

Extracte de les disposicions publicades

-

1932 1933Registre dels butlletins oficials

Extracte de les disposicions publicades

-

1932 1936Registre de la Gaceta

Extracte de les disposicions publicades

-

1933 1935Registre dels butlletins oficials de la Generalitat

Extracte de les disposicions publicades

-

1935 1936Registre dels butlletins oficials de la Generalitat

Extracte de les disposicions publicades

-

1936 1938Registre dels butlletins oficials de la Generalitat

Extracte de les disposicions publicades

-

1936 1938Registre de la Gaceta de la República

Extracte de les disposicions publicades

-

1940 1940Registre del butlletí oficial de l'estat

Extracte de les disposicions publicades

-

1940 1942Registre del butlletí oficial de la província

Extracte de les disposicions publicades

-

1941 1942Registre del butlletí oficial de l'estat

Extracte de les disposicions publicades

-

1942 1951Registre del butlletí oficial de la província

Extracte de les disposicions publicades

-

1942 1951Registre del butlletí oficial de l'estat

Extracte de les disposicions publicades

-

1946 1946Registre del butlletí oficial de l'estat

Extracte de les disposicions publicades

-

1946 1946Registre del butlletí oficial de la província

Extracte de les disposicions publicades

-
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Sèrie 101.01.06.01.00

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

PERSONAL Plantilles. 
Reglaments. 
Convenis. Calendari 
laboral

1874 1874-

1893 1939-

1897 1910-

1902 1902-

1932 1932-

1953 1953-

1960 1960-

1962 1962-

1963 1981-

1964 1975-

Títol / Descripció 

Calendari oficial per a les oficines municipals

Plantilla de l'ajuntament

Títols, escalafó i Caja Nacional de Subsidios Familiares

Relació del personal de l'Ajuntament

"Reglamento interior para el regimen de los empleados del Ayuntamiento de la villa de 

Masnou"

Imprès. 2 exemplars

Comunicat

Reincorporació a l'ajuntament de l'arquitecte municipal

Plantilla del personal de l'Ajuntament

Registre de personal 

Conveni prestació de serveis

Amb l'arquitecte Pedro Ricart Biot

Modificacions plantilla Ajuntament

Modificacions de plantilla 1966-1976, revisió de plantilla segons llei 108/1963, 20 juliol. Relació de personal. 
Baixes i revisions

Relació de vacants

Remeses a la "Junta Calificadora Aspirantes"
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Sèrie 101.01.06.02.00

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

PERSONAL Contractació. 
Oposicions. 
Concursos

1839 1840-

1852 1938-

1879 1947-

1886 1886-

1893 1913-

1897 1986-

1898 1898-

1898 1898-

1931 1931-

1937 1966-

1953 1954-

1965 1966-

Títol / Descripció 

Sol·licituds presentades per ocupar la plaça de mestre

Presa de possessió dels mestres

Rosa Sensat Vila i altres

Nomenament de personal

Peons caminers, lampistes, agutzil, conserge, vigilants nocturns, guarda particular jurat, aparellador.

Concurs per la plaça del porter de vara

Concursos per la plaça de secretari

Inclou presa de possessió dels secretaris Miquel Carbó i Pérez (el 1893) i Josep Canudas i Sanz (el 1913)

Contractació de personal

Sereno, vigilants jurats, interventor, auxiliar oficines, secretari, inspector, recaptador, dipositari, policia i porter 
d'escoles. Inclou declaració jurada secretari i certificació del metge (1897)

Contractació per la plaça d'escombriaire

Presa de possessió de l'administrador de loteries

Plaça de llevadora

Recusació de la contractació

Expedients de personal

Conté baixes, altes i altres documents.

Provisió de places d'auxiliar administrativa 

Concurs-oposició celebrat el 1953

Concurs per la plaça d'interventor
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Sèrie 101.01.06.03.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

PERSONAL Disciplina i control

1895 1895Certificat de cessament de la mestra suplent Joan Civil Baroy -

1895 1899Condemna i indults per l'estafa feta pel ex-secretari

Sol·licituds d'indult i condemna per delicte a Rodolfo Gosalbo Mas

-

1938 1939Antecedents polítics

Conté cartes de persones demanant ajuda, informes d'antecedents polític i declaracions. Hi apareixen Josep 
Jornada Gurguí, Josep Curell Mirambell, Teresa Bertran Sans, Josep Torrellas Sabater, Jordi Jordana 
Miralles, Bonaventura Sabater Dutuyat, Eugeni Rosés Matas, ? Salamero Cardo? i Juan Juan Sales. A més 
d'una llista d'inculpats a sumaríssims.

-

1939 1939Reposició del funcionari Ernest P. Rovira Sardà cessat a l'inici de la Guerra Civil -

1939 1939Depuració de funcionaris

3 documents

-

1940 1940Obligatorietat d'ús de l'espanyol per part dels funcionaris municipals

Conté: anunci, certificat i comunicat al govern civil

-

1956 1957Registre d'entrada a les oficines municipals -

1958 1958Premis a funcionaris i subalterns -
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Sèrie 101.01.06.04.00

Dates

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

PERSONAL Expedients personals

1928 1976-

1932 1932-

1935 1936-

1936 1936-

1943 1983-

1949 1996-

1956 1999-

1959 1965-

1962 1981-

1963 1971-

1965 1991-

1965 1996

Títol / Descripció 

Expedients personals

Inclou concessió de pensió i currículum d'alcalde Francisco Salazar.

Pensió viudetat 

Tramitació pensió vídua de José Sala Maristany

Llibre registre de carnets d'identitat tramesos a favor del personal de l'Ajuntament

Conté fotografies de carnet de Josep Sert Matas, Salvador Catarineu Pons, Francisco Gómez Mozas, Antoni 
Guardiola Homs i Josep Ramentol Corbera.

Permuta de demarcació del vigilant nocturn

Expedients personals

Inclou nomenament interventor municipal. 

Expedients personals de la Policia local

Ordenats alfabèticament, de Bertran a Trena. Expedients de policies que han causat baixa

Expedients personals

Excedència voluntària de personal

Auxiliar administratiu i oficial segon de la brigada d'obres

Expedients personals

Defunció i pensió de viudetat. Augment de la pensió, jubilacions. Plaça de secretari. Ordenats alfabèticament 

A-S

Jubilació de personal

Inclou revisions de pensions de viudetat, invalidesa, jubilació i orfandat. Jubilacions forçoses. Conté BOP de 
1932

Expedients personals

Expedients personals
-

Sèrie 101.01.06.05.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

PERSONAL Vacances. Llicències. 
Excedències

1928 1962Jubilació del personal

Secretari (1928), metge titular (1958), farmacèutic (1962) i altres

-

1932 1932Certificat d'alta d'un treballador

Alfonso Sampere

-

1963 1965Relació dels torns de vacances de la brigada de neteja -
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Sèrie 101.01.07.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

1890 1895Registre d'entrada de correspondència -

1895 1899Registre d'entrada de correspondència -

1899 1901Registre d'entrada de correspondència -

1901 1904Registre d'entrada de correspondència -

1904 1910Registre d'entrada de correspondència -

1910 1914Registre d'entrada de correspondència -

1914 1922Registre d'entrada de correspondència -

1922 1929Registre d'entrada de correspondència -

1922 1936Registre d'entrada de correspondència -

1929 1934Registre d'entrada de correspondència -

1933 1936Registre d'entrada de correspondència -

1935 1936Registre d'entrada de correspondència -

1936 1938Registre d'entrada de correspondència -

1938 1939Registre d'entrada de correspondència -

1940 1940Registre d'entrada de correspondència -

1941 1942Registre d'entrada de correspondència -

1943 1944Registre d'entrada de correspondència -

1945 1949Registre d'entrada de correspondència -

1949 1953Registre d'entrada de correspondència -

1950 1952Registre d'instàncies i peticions

Secretaria

-
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1954 1958Registre d'entrada de correspondència -

1954 1964Registre d'instàncies i peticions

Secretaria

-

1957 1962Registre d'entrada de correspondència -

1958 1962Registre d'entrada de correspondència -

1961 1971Registre d'entrada de correspondència 

Depositaria

-

1962 1966Registre d'entrada de correspondència -
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Sèrie 101.01.07.02.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

1890 1893Registre de sortida de correspondència -

1893 1897Registre de sortida de correspondència -

1898 1899Registre de sortida de correspondència -

1899 1901Registre de sortida de correspondència -

1901 1903Registre de sortida de correspondència -

1903 1905Registre de sortida de correspondència -

1905 1912Registre de sortida de correspondència -

1908 1911Registre de sortida de correspondència -

1912 1915Registre de sortida de correspondència -

1915 1918Registre de sortida de correspondència -

1918 1921Registre de sortida de correspondència -

1921 1926Registre de sortida de correspondència -

1926 1934Registre de sortida de correspondència -

1934 1935Registre de sortida de correspondència -

1936 1936Registre de sortida de correspondència -

1936 1938Registre de sortida de correspondència -

1938 1939Registre de sortida de correspondència -

1940 1940Registre de sortida de correspondència -

1940 1940Registre de sortida de correspondència -

1941 1942Registre de sortida de correspondència -
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1942 1950Registre de sortida de correspondència -

1951 1955Registre de sortida de correspondència -

1955 1959Registre de sortida de correspondència -

1958 1975Registre de sortida de correspondència 

Depositaria

-

1959 1963Registre de sortida de correspondència -

1963 1965Registre de sortida de correspondència -

1965 1967Registre de sortida de correspondència -
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Sèrie 101.01.07.03.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Correspondència 
d'entrada i de sortida

1830 1832Correspondència d'entrada i de sortida -

1837 1837Correspondència d'entrada i de sortida -

1838 1838Correspondència d'entrada i de sortida -

1841 1842Correspondència d'entrada i de sortida -

1843 1844Correspondència d'entrada i de sortida -

1845 1846Correspondència d'entrada i de sortida -

1851 1852Correspondència d'entrada i de sortida -

1863 1864Correspondència d'entrada i de sortida -

1865 1885Comunicacions i expedients del cementiri -

1871 1872Correspondència d'entrada i de sortida -

1873 1874Correspondència d'entrada i de sortida -

1875 1876Correspondència d'entrada i de sortida -

1877 1878Correspondència d'entrada i de sortida -

1879 1880Correspondència d'entrada i de sortida -

1880 1880Correspondència d'entrada i de sortida -

1881 1881Correspondència d'entrada i de sortida -

1881 1881Correspondència de l'Escola Municipal de Nàutica del Masnou -

1882 1882Correspondència d'entrada i de sortida -

1883 1883Correspondència d'entrada i de sortida -

1884 1884Correspondència d'entrada i de sortida -
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1885 1885Correspondència d'entrada i de sortida -

1886 1886Correspondència d'entrada i de sortida -

1887 1888Correspondència d'entrada i de sortida -

1888 1888Correspondència d'entrada i de sortida -

1888 1889Correspondència d'entrada i de sortida -

1889 1889Correspondència d'entrada i de sortida -

1890 1890Correspondència d'entrada i de sortida -

1890 1910Correspondència, memòria i distribució de premis escolars

Conté factures.

-

1894 1894Correspondència d'entrada i de sortida -

1895 1895Correspondència d'entrada i de sortida -

1896 1896Correspondència d'entrada i de sortida -

1897 1897Correspondència d'entrada i de sortida -

1918 1918Correspondència d'entrada i de sortida -

1920 1920Correspondència d'entrada i de sortida -

1921 1921Correspondència d'entrada i de sortida -

1922 1922Correspondència d'entrada i de sortida -

1923 1923Correspondència d'entrada i de sortida -

1924 1924Correspondència d'entrada i de sortida -

1925 1925Correspondència d'entrada i de sortida -

1926 1926Correspondència d'entrada i de sortida -

1927 1927Correspondència d'entrada i de sortida -
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1934 1934Comunicacions referents a actuacions contra l'atur -

1934 1935Comunicacions del Patronat Municipal d'Assistència Social -

1937 1938Correspondència sobre l'atenció als refugiats

Guerra Civil

-

1938 1938Correspondència d'entrada i de sortida -

1945 1945Correspondència d'entrada i de sortida -

1946 1946Correspondència de rendes 

Plusvàlua 

-

1946 1946Correspondència d'entrada i de sortida -

1949 1949Correspondència d'entrada i de sortida -

1951 1951Correspondència d'entrada i de sortida -

1952 1952Correspondència d'entrada i de sortida -

1954 1954Correspondència d'entrada i de sortida -

1956 1956Correspondència d'entrada i de sortida -

1957 1957Correspondència d'entrada i de sortida -

1958 1958Correspondència d'entrada i de sortida -

1961 1961Correspondència d'entrada i de sortida -

1963 1963Correspondència d'entrada i de sortida -

1964 1964Correspondència d'entrada i de sortida -
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Sèrie 101.01.07.04.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Correspondència 
d'entrada

1833 1834Correspondència d'entrada -

1835 1836Correspondència d'entrada -

1839 1840Correspondència d'entrada -

1855 1855Instàncies -

1864 1933Instàncies -

1891 1891Correspondència d'entrada

Conté: carta del viatge del capità Mirambell 

-

1892 1892Correspondència d'entrada -

1893 1893Correspondència d'entrada -

1898 1898Correspondència d'entrada -

1899 1899Correspondència d'entrada -

1900 1900Correspondència d'entrada -

1901 1901Correspondència d'entrada -

1902 1902Correspondència d'entrada -

1903 1903Correspondència d'entrada -

1904 1904Correspondència d'entrada

Comunicat per la restitució d'una canonada d'aigua 

-

1904 1904Correspondència d'entrada -

1905 1905Correspondència d'entrada -

1906 1906Correspondència d'entrada -

1907 1907Correspondència d'entrada -

1908 1908Correspondència d'entrada -
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1909 1909Correspondència d'entrada -

1910 1910Correspondència d'entrada -

1911 1911Correspondència d'entrada -

1912 1912Correspondència d'entrada -

1913 1913Correspondència d'entrada -

1914 1914Correspondència d'entrada -

1915 1915Correspondència d'entrada -

1916 1916Correspondència d'entrada -

1917 1917Correspondència d'entrada -

1919 1919Correspondència d'entrada -

1927 1927Correspondència d'entrada -

1928 1928Correspondència d'entrada -

1929 1929Correspondència d'entrada -

1930 1930Correspondència d'entrada -

1930 1934Instàncies 

De Josep Fortea i Carles Delfín per negociar la normativa del servei del taxi; Bartomeu Desplà per obtenir la 
concessió de les pompes fúnebres; Joaquim Cusí Furtunet sobre l'estancament d'aigües pluvials al carrer 
d'Antoni Suñol; veïns del Camí del Mig demanant que s'arregli el camí; Informe de Pere-Jordi Bassegoda 
sobre l'expropiació dels terrenys de Ramona Molins Carreres a la urbanització Bell Indret; Pere Pagès 
Deulofeu per obtenir el subministrament municipal de taüts per enterraments; Veïns del barri de la Colomina 
demanant col·locar un fanal al camí del mig o a la fina de la Font; Diversos veïns demanant suspendre el 
cobraments de constrenyiments; Maria Martí d'Ojeda demanant diners per l'escola d'obreres; Joan Villà 
Basols demanant certificat de l'acord de prolongació del contracte d'arrendament del mercat; Anton Colomé 
Bassomba demana canvi de lloc de la font del carrer Sant Cristòfol, 10; Emilio Arnaiz Argimont per traspassar 
una parada del mercat a Assumpció Sust; president del sindicat de la indústria Fabril i Textil de Badalona per 
fer una assemblea al Café de las Delicias; del president de la Junta Protectora de l'Escola Dominical del 
Masnou demanant un subvenció.

-

1931 1931Correspondència d'entrada -

1932 1932Correspondència d'entrada -

1932 1932Correspondència d'entrada -
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1933 1933Correspondència d'entrada -

1933 1933Correspondència d'entrada -

1933 1933Correspondència d'entrada 

Del centre jurídic Subirachs i valoració de les obres fetes per Eudald Bofill a la zona viable per la plaça Y i el 
carrer O a la finca de l'Herència Casas.

-

1933 1933Correspondència d'entrada -

1934 1934Correspondència d'entrada -

1934 1934Correspondència d'entrada -

1934 1943Instàncies -

1935 1935Correspondència d'entrada -

1935 1935Correspondència d'entrada -

1936 1936Correspondència d'entrada -

1937 1937Correspondència d'entrada -

1937 1937Correspondència d'entrada -

1938 1938Correspondència d'entrada -

1939 1939Correspondència d'entrada -

1939 1939Correspondència d'entrada -

1940 1940Correspondència d'entrada -

1940 1940Correspondència d'entrada -

1941 1941Correspondència d'entrada -

1941 1941Correspondència d'entrada -

1942 1942Correspondència d'entrada -

1942 1942Correspondència d'entrada -
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1943 1943Correspondència d'entrada -

1943 1943Correspondència d'entrada -

1943 1952Cartes d'agraïment de l'abat de Montserrat a l'alcalde Jaume Buch per la contribució en la 

reconstrucció del monestir

-

1944 1944Correspondència d'entrada -

1944 1944Correspondència d'entrada -

1944 1966Instàncies -

1945 1945Correspondència d'entrada -

1945 1945Correspondència d'entrada -

1946 1946Correspondència d'entrada -

1946 1946Correspondència d'entrada -

1947 1947Correspondència d'entrada -

1947 1947Correspondència d'entrada -

1948 1948Correspondència d'entrada -

1948 1948Correspondència d'entrada -

1949 1949Correspondència d'entrada -

1949 1949Correspondència d'entrada -

1950 1950Correspondència d'entrada -

1950 1950Correspondència d'entrada -

1951 1951Correspondència d'entrada -

1951 1951Correspondència d'entrada

Conté plànols del Casinet, SOCNUM; magatzem particular al carrer Sant Antoni i a la carretera Nacional 
números 44-46.

-

1952 1952Correspondència d'entrada -
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1952 1952Correspondència d'entrada -

1953 1953Correspondència d'entrada -

1953 1953Correspondència d'entrada -

1954 1954Correspondència d'entrada -

1954 1954Correspondència d'entrada -

1955 1955Correspondència d'entrada -

1955 1955Correspondència d'entrada -

1956 1956Correspondència d'entrada -

1957 1957Correspondència d'entrada -

1957 1957Correspondència d'entrada -

1958 1958Correspondència d'entrada -

1958 1958Correspondència d'entrada -

1959 1959Correspondència d'entrada -

1959 1959Correspondència d'entrada -

1960 1960Correspondència d'entrada -

1960 1960Correspondència d'entrada -

1961 1961Correspondència d'entrada -

1961 1961Correspondència d'entrada -

1962 1962Correspondència d'entrada -

1962 1962Correspondència d'entrada -

1962 1967Correspondència d'entrada 

Turistes estrangers

-
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1963 1963Correspondència d'entrada -

1963 1963Correspondència d'entrada -

1964 1964Correspondència d'entrada -

1964 1964Correspondència d'entrada

Conté fotografies de l'exposició "XXV Años de Paz" feta al Casino.

-

1965 1965Correspondència d'entrada -

1965 1965Correspondència d'entrada

Conté catàleg de Jordi Pericot d'una exposició de París.

-

1965 1965Correspondència d'entrada -
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Sèrie 101.01.07.05.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Correspondència de 
sortida

1839 1840Correspondència de sortida -

1846 1847Correspondència de sortida -

1850 1851Correspondència de sortida -

1891 1891Correspondència de sortida -

1891 1891Correspondència de sortida -

1892 1893Correspondència de sortida -

1898 1898Correspondència de sortida -

1899 1899Correspondència de sortida -

1900 1900Correspondència de sortida -

1901 1901Correspondència de sortida -

1902 1902Correspondència de sortida -

1903 1903Correspondència de sortida -

1904 1904Correspondència de sortida -

1905 1905Correspondència de sortida -

1906 1907Correspondència de sortida -

1908 1909Correspondència de sortida -

1910 1911Correspondència de sortida -

1912 1913Correspondència de sortida -

1914 1915Correspondència de sortida -

1916 1917Correspondència de sortida -
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1919 1919Correspondència de sortida -

1928 1929Correspondència de sortida -

1930 1930Correspondència de sortida -

1931 1931Correspondència de sortida -

1932 1932Correspondència de sortida -

1932 1932Correspondència de sortida -

1933 1933Correspondència de sortida -

1933 1933Correspondència de sortida -

1934 1934Correspondència de sortida

Subscripcions pels fets d'Octubre

-

1934 1934Correspondència de sortida -

1935 1935Correspondència de sortida -

1935 1935Correspondència de sortida -

1936 1936Correspondència de sortida -

1936 1936Correspondència de sortida -

1937 1937Correspondència de sortida -

1937 1937Correspondència de sortida -

1938 1938Correspondència de sortida -

1939 1939Correspondència de sortida -

1939 1939Correspondència de sortida -

1940 1940Correspondència de sortida -

1940 1940Correspondència de sortida -
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1941 1941Correspondència de sortida -

1941 1941Correspondència de sortida -

1942 1942Correspondència de sortida -

1942 1942Correspondència de sortida -

1943 1943Correspondència de sortida -

1943 1943Correspondència de sortida -

1944 1944Correspondència de sortida -

1944 1944Correspondència de sortida -

1944 1944Correspondència de sortida -

1945 1945Correspondència de sortida -

1946 1946Correspondència de sortida -

1947 1947Correspondència de sortida -

1947 1947Correspondència de sortida -

1948 1948Correspondència de sortida -

1948 1948Correspondència de sortida -

1949 1949Correspondència de sortida -

1950 1950Correspondència de sortida -

1950 1950Correspondència de sortida -

1951 1951Correspondència de sortida

Conté informació de les eleccions municipals de 1951

-

1952 1952Correspondència de sortida -

1953 1953Correspondència de sortida -
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1953 1953Correspondència de sortida -

1954 1954Correspondència de sortida -

1955 1955Correspondència de sortida -

1955 1955Correspondència de sortida -

1956 1956Correspondència de sortida -

1956 1956Correspondència de sortida -

1956 1957Correspondència de sortida 

Comunicats de sancions  

-

1957 1957Correspondència de sortida -

1957 1957Correspondència de sortida -

1958 1958Correspondència de sortida -

1959 1959Correspondència de sortida

Inclou carta a Jaume Buch amb relació de donatius rebuts per la construcció del camp d'esports.

-

1959 1959Correspondència de sortida -

1960 1960Correspondència de sortida -

1961 1961Correspondència de sortida -

1962 1962Correspondència de sortida -

1964 1975Correspondència del cementiri -

1965 1965Correspondència de sortida -

Sèrie 101.01.07.06.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

CORRESPONDÈNCIA Comunicats interns de 
l'Ajuntament

1963 1980Comunicats interns d'intervenció -
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Sèrie 101.01.08.01.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
MUNICIPALS

Butlletí Municipal

1957 1963Butlletí informatiu municipal -

1964 1968Butlletí informatiu municipal

Es va publicar fins desembre de 1967. El 1968 es publicà només un número a l'agost.

-

Sèrie 101.02.01.01.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Descripcions 
generals, inventaris 
de béns

Inventari de béns

1879 1974Inventari de béns 

Mobles i immobles: ajuntament, escorxador, cementiri i plaça del mercat, dispensari i casa quarter. Inclou 
factures de compra de material d'oficina i fitxes.

-

1881 1885Inventari de béns de l'Escola Municipal de Nàutica del Masnou -

1886 1886Relació de llibres procedents del dipòsit de llibres Direcció General d'Instrucció Pública 

que s'entreguen a l'Ajuntament del Masnou

-

Sèrie 101.02.01.02.00

Dates

HISENDA PATRIMONI Adquisicions, vendes, 
permutes de béns del 
municipi, alienacions

1848 1848-

1861 1861-

1861 1861-

1862 1862-

1961 1961-

1961 1961-

Títol / Descripció 

Venda d'un tros de terra atorgada per Salvador Sunyol, fideuer del Masnou, a favor de Joan 

Fontanills, hisendat del mateix lloc

L'atorgant ven un tros de terra situada al carrer de Sant Felip, que és part de la terra que li vengueren els 
cohereus d'Anton Francesc Cases i Rogent. El preu és de 314 duros.

Venda d'un tros de terra atorgada per Antoni Alsina i Poc, propietari natural del Masnou i 

veí del Poblenou, a favor de Grau Maristany, alcalde del Masnou, en nom de l'Ajuntament

L'atorgant ven un tros de terra situat al Masnou, al carrer de la Quintana. La venta es fa a fi d'unir aquest 
carrer amb el carrer de Sant Joan. Li pertany com a hereu universal de Pau Alsina i Mitjans, el seu pare, i a 
aquest com a hereu del seu pare, Antoni Alsina, soguer del Masnou. El preu és de 4525 rals i 64 cèntims.

Venda d'un tros de terra atorgada per Jaume Feu i Roca, fabricant natural del Masnou i veí 

de Barcelona, a favor de Grau Maristany, alcalde del Masnou, en nom de l'Ajuntament

L'atorgant ven un tros de terra situat al Masnou, al carrer de la Quintana. La venta es fa a fi d'unir aquest 
carrer amb el carrer de Sant Joan. Li pertany com a hereu universal de Joan Feu, el seu pare, i a aquest per 
herència del seu pare Pere Feu, el qual tenia la terra per establiment atorgat al seu favor per Francesc d'Assís 
Anglada, veí del Masnou. El preu és de 4756 rals.

Venda d'un tros de terra per edificat atorgada per Maria Lluc, esposa de Pau Amat, veïns de 

Cabrils, a favor de Pau Millet i Estaper, mariner del Masnou

L'atorgant ven un tros de terra situat al carrer de Sant Felip i Rastillo. Li pertany com a hereva universal del 
seu oncle Joan Fontanills, hisendat del Masnou, i a aquest per venda feta a ell per Salvador Sunyol, fideuer 
del Masnou. El preu és de 2000 rals.

Alienació de la casa del carrer de Barcelona, número 5 bis, propietat de l'Ajuntament

Adquisició de la casa annexa a l'ajuntament situada al Passeig Generalísimo Franco, 

número 3, per ampliació de l'ajuntament

Comprada a Rosa Estaper Pagès el 1919.
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Sèrie 101.02.01.02.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Adquisicions, vendes, 
permutes de béns del 
municipi, alienacions

Compres i vendes de 
béns immobles

1903 1903Venda d'un terreny a l'Ajuntament

Pels carrers de Jover i Serra i Pere Gran. Propietat de Miquel Amat i Lluch 

-

1915 1915Venda d'una parcel·la de l'Ajuntament

Al carrer St. Cristòfol. El comprador és José García Cunill

-

1916 1916Venda de la finca de l'escorxador

Situat al carrer Santa Rosa, núm. 1.

-

1930 1934Venda i expropiació del jardí de Can Malet

Inclou un plànol del Jardí Malet. Projecte d'expropiació per obrir els carrers de Cuba, Sant Felip i Mestres Villà.

-

1947 1947Venda de parcel·les de terrenys

Carrer Sant Felip. Expedients núm.: 3.935  -  carpeta núm.: 247

-

Sèrie 101.02.01.02.03

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Adquisicions, vendes, 
permutes de béns del 
municipi, alienacions

Subhastes/Concursos

1875 1875Subhasta per a la construcció de l'empedrat de carrers -

1878 1878Subhasta del material de construcció i fusteria provinent de l'enderroc d'una casa

Casa del carrer Oriental, núm. 4-5.

-

1878 1878Subhasta de construcció de dos trams de carrers

Carrer Caterra i carrer Deseada

-

1881 1881Subhasta per la construcció d'una font pública

Carrer Ginesta

-

1882 1882Subhasta per a la construcció d'un safareig públic -

1884 1884Subhasta per l'arrendament del servei d'enllumenat la població

Empresa  La Propagadora del Gas

-

1884 1886Subhasta per la construcció de nínxols del cementiri -

1888 1888Subhasta pel servei de proveïment de carn a la població -

1933 1933Edicte del recaptador executiu

Subhasta d'una finca de la comtessa de Lavern

-

1961 1967Llibre registre de subhastes -

1964 1968Concurs adjudicació serveis municipals

Serveis municipals diversos

-

30/01/2018 Pàgina 45 de 182



Sèrie 101.02.01.02.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Adquisicions, vendes, 
permutes de béns del 
municipi, alienacions

Cessions i donacions a 
l'Ajuntament

1865 1867Donació atorgada per la societat de mariners del Masnou per construir el cementiri

Donació de 3.515 duros i 15 rals

-

1868 1868Cessió atorgada per Francesca Sors i Mates, vídua de Felip Cases, a favor l'Ajuntament 

d'un terreny per construir el cementiri

-

1868 1868Cessió d'un terreny per construir el cementiri

Propietat de Francisca Sors de Casas

-

1902 1902Conveni per la cessió d'una galeria de mina d'aigua

Josep Antoni Maria Malet cedeix a l'Ajuntament una galeria subterrània situada entre el carrer Esperança i 
carrer Rastillo

-

1903 1903Donació dels terrenys per Casa Benèfica i Col·legi Mixt Ocata

Al lloc conegut com la Mesquita, propietat de Miguel Amat Lluch. On hi havia l'antic cementiri i on es va 
construir el Col·legi Mixt Ocata i la Casa Benèfica

-

1909 1983Can Malet

Cessió a l'Ajuntament, escriptures, usos i recursos. Inclou acta de defunció i testament de Josep Antoni Maria 
Malet Font i testament de Ramona Muntadas Rovira.

-

1919 1919Cessió d'un terrenys a Cal Ros de les Cabres

Escriptures: Anna Oriol Ballvé

-

1923 1927Permuta i rectificació dels límits d'una finca

Tomàs Vives Jansana i de F. Vives

-

1939 1939Donació atorgada Gabriel Pla Sanjuan a favor de l'Ajuntament d'uns valors bancaris -

Sèrie 101.02.01.03.01

Dates

HISENDA PATRIMONI Expropiacions/Incauta
cions

Expropiacions

1847 1848-

1895 1896-

1927 1927-

1936 1936-

1940 1945-

1945 1945-

1952 1952-

1956 1956-

Títol / Descripció 

Tràmit per l'expropiació per la construcció del ferrocarril

Expropiació d'uns terrenys per construir la carretera de Masnou a Granollers

Terrenys de Rosa Truch Riera, vídua de Mirambell

Pagament d'indemnitzacions per expropiació forçosa per instal·lar enllumenat

Servitud de pas

Embargament per impagament de l' impost extraordinari de guerra

Impost per fer front a la revolució  i minvar l'atur forçós

Expropiació de la casa del carrer de Barcelona, número 31 

Expropiació de la casa del carrer de Barcelona, número 30, propietat de 

Expropiació de terrenys per destinar a camp municipal d'esports

Terreny a la partida de Vallmora.

Escriptura de compraventa per expropiació

Expropiació per obertura del carrer Sant Rafael fins torrent de Riquers
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Sèrie 101.02.01.03.02

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Expropiacions/Incauta
cions

Incautacions de béns

1932 1936Expulsió i incautació dels béns dels jesuïtes -

1936 1938Incautació de béns

Finca de Romà Fabra Puig, empresa de Carles Anher de Hilados y Torcidos de Seda para Labores y Tejidos, 
Francesc Fontanills Maristany

-
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Sèrie 101.02.01.04.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Cessions i 
arrendaments de 
drets i béns del 
Municipi. Lloguers

1826 1846Arrendament dels arbitris municipals 

Escriptures 

-

1835 1933Arrendament d'arbitris municipals

Ús de pesos,  mesures i llocs de venda de la plaça del mercat , corral, escorxador,aiguardents i licors, locals 
annexos i pastures públiques, peixateria, cavalleria (quadra), recaptació impost de consum de cereals, safareig

-

1859 1880Arrendament d'arbitris municipals

Ús de pesos,  mesures i llocs de venda de la plaça del mercat , corral, escorxador, locals annexos i pastures 
públiques, peixateria, cavalleria (quadra), recaptació impost de consum de cereals, safareig

-

1880 1880Presa de possessió dels estancs -

1880 1880Lloguer d'un local de l'Escola Municipal de Nàutica del Masnou -

1880 1910Arrendament d'arbitris municipals

Ús de pesos,  mesures i llocs de venda de la plaça del mercat , corral, escorxador, locals annexos i pastures 
públiques, peixateria, cavalleria (quadra), recaptació impost de consum de cereals, safareig

-

1884 1884Contracte d'arrendament

Drets de la mina la Colomina

-

1889 1889Lloguer d'una casa per destinar-la a escola pública

Propietat de Juan Civil

-

1892 1918Arrendament del safareig públic -

1895 1900Contracte de lloguer d'una casa per destinar-la a escola

Escola Municipal de nens i nenes: Carrer Rastillo

-

1899 1899Contracte d'arrendament

Finca rústica propietat de Pablo Planes

-

1902 1917Lloguer d'un local destinat a correus i telègrafs 
Propietat de Josep Antonio Malet Font, al carrer Deseada

-

1921 1933Arrendament dels llocs de venda de la plaça del mercat -

1922 1930Contracte de lloguer d'unes cases

Carrer Sant Pere, carrer Puerto Rico, Sant Rafael

-

1931 1936Contractes d'arrendament

Una casa per Oficina de Correus (1931), un local per l'Escola del Treball (1933) i una casa al carrer Prat de la 
Riba (1936)

-

1932 1932Arrendament i explotació de dos quioscs -

1937 1938Registre del lloguers municipals -

1938 1938Registre del lloguers municipals -

1940 1940Arrendament d'un local per l'Ajuntament 

Cooperativa de Consums de Masnou 

-
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1963 1963Contracte d'arrendament d'un local

Carrer Adra, núm 17

-

Sèrie 101.02.01.05.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Títols de drets i de 
possessió de béns

1647 1841Establiment atorgat per Antoni Antic, pagès del veïnat del Masnou, a favor d'Amador Lledó, 

pagès de Teià

L'atorgant estableix el tros de terra campa "prenent la paret de darrere la casa del dit Amador Lledó en amunt, 
fins al peu de la penya del bosc". La terra forma part d'una peça de terra més gran, abans en part campa i en 
part plantada de vinya, i avui boscosa, que el venedor posseeix a la parròquia de Teià, al lloc abans anomenat 
"Roca de Sceix" (Roca de Xeix) i ara dit "Lo Bosc de les Botigues". La terra es té sota domini directe del 
benefici tercer de Santa Tecla de la Catedral de Barcelona. Pertany al venedor pel seu besavi Joan Antic, 
pagès de la parròquia de Teià, i a aquest per compra feta a Jaume Famades, pagès de Teià l'any 1533. Es 
pagarà un cens anual d'1 sou, més un pagament d'entrada de 35 lliures. És una còpia notarial de 1841

-

1649 1835Venda d'un tros de terra atorgada per Amador Lledó, treballador de Teià, a favor dels Pere 

Riera i Gerard Aroles, jurats i prohoms de Teià, en representació de la universitat de Teià

L'atorgant ven un tros de terra campa situada a la parròquia de Teià, al lloc abans anomenat "Roca de Xeix" i 
ara dit "Lo Bosc de les Barraques". La terra afronta al sud amb el camí Ral, a l'oest amb terres de Guillem 
Pagès i al nord amb terres d'en Antic. La terra es té en establiment per Antoni Antic, pagès de Teià, al cens 
de 12 diners anuals a pagar el dia 15 d'abril. El preu és de 50 lliures. Segueix firma de domini. És una còpia 
notarial del 1834

-

1755 1755Venda d'una casa atorgada per Rosa Lledó i Fontanills, muller de Francesc Elies, pagès del 

Masnou, com a procuradora de la seva mare Maria Fontanills, vídua de Pere Lledó, doctor 

en medicina habitant a Barcelona, a favor de la universitat de Teià

Feliu Móra i Gurri, Joan Nadalcreus i Miquel Pujades representen la universitat de Teià. L'atorgant ven una 
casa gairebé derruïda situada al Masnou, vora el mar. La casa pertany a Maria Fontanills com a filla única i 
hereva de Josep Fontanills, ajudant reformat de la infanteria espanyola; i a aquest per venda a carta de gràcia 
feta a ell per Maria i Miquel Riera, mare i fill, el 1691, i posterior redempció.  El preu és de 100 lliures. És una 
còpia notarial de 1829. Inclou escriptura solta sobre el pagament del lluïsme.

-

1835 1835Delimitació de les cases i terrenys al voltant del "mesón" propietat de l'Ajuntament del 

Masnou feta per Miquel Garriga, pèrit nombrat per l'Ajuntament

Es delimiten les cases i terrenys de Pau Oliver, pescador del Masnou; Francesc Arimon, flequer; Francesc 
Mates, d'Alella de Mar; Josep Oliver, Gerard Rosés, Miquel Pagès, i Josep Marfà, cirurgià.

-

1844 1844Conveni atorgat entre l'Ajuntament del Masnou i Gaspar Malet, comerciant de Barcelona i 

veí del Masnou

Per a la delimitació dels terreny de la casa consistorial (comprat a Rosa Lledó, muller de Francesc Elies) i el 
terreny contigu de Gaspar Malet.

-

1845 1845Cessió atorgada per Gaspar Malet, comerciant de Barcelona i veí del Masnou, a favor de 

l'Ajuntament del Masnou

L'atorgant cedeix dos trossos de terra de la seva possessió afrontant al terreny on s'està construint la casa 
consistorial. Li pertanyen con a hereu de la seva tia Concepció Cases, i a aquesta com a filla i hereva de 
Francesc Cases i Rogent, i a aquest com a fill únic i hereu de Maria Antònia Rogent, vídua de Bartomeu 
Cases, comerciant de Barcelona, i a aquesta com a fill i hereva de Vicenç Rogent, i a aquest pertanyia, junt 
amb altres terres del Mas Antic, per venda en encant públic feta a ell pels marmessors de Caterina Triolla, 
vídua de Martí Trilla, taverner, l'any 1703. El preu de la cessió és de 5.913 rals de billó.

-

1867 1958Escriptures de compraventa privades

Edifici torre Fontanills seu de les FET i les JONS

-

1884 1912Escriptures de debitoris privades -
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Sèrie 101.02.01.06.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA PATRIMONI Béns comunals, 
aprofitament de béns 
comunals

1864 1864Promesa de no permetre l'extracció d'aigua d'un pou firmada per Carles Font i Argimon, 

propietari veí del Masnou, a favor de l'Ajuntament del Masnou

El pou que té construït a casa seva al carrer de Sant Pere, número 29, pren l'aigua propietat de l'Ajuntament 
que raja a la font de la plaça propera. És la única deu pública propietat de l'Ajuntament. L'atorgant es 
compromet a no obrir més pous i a només fer servir l'aigua per consum propi de casa seva.

-
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Sèrie 101.02.02.01.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Compte general

1859 1859Comptes municipals -

1860 1861Comptes municipals -

1861 1864Comptes municipals -

1864 1866Comptes municipals -

1866 1867Comptes municipals 

Enviats a la Comissió Provincial de Barcelona

-

1866 1869Comptes municipals -

1869 1870Comptes municipals 

Resum de final de govern 

-

1869 1871Comptes municipals -

1871 1872Comptes municipals -

1871 1873Comptes municipals -

1874 1875Comptes municipals -

1874 1876Comptes municipals -

1876 1877Comptes municipals -

1877 1878Comptes municipals -

1877 1879Comptes municipals -

1878 1880Comptes municipals -

1879 1881Comptes municipals -

1880 1882Comptes municipals -

1881 1882Comptes municipals -

1881 1883Comptes municipals -
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1882 1883Comptes municipals -

1883 1884Comptes municipals -

1883 1885Comptes municipals -

1884 1886Comptes municipals -

1885 1887Comptes municipals -

1886 1888Comptes municipals -

1887 1888Comptes municipals -

1888 1891Comptes municipals -

1890 1892Comptes municipals -

1891 1893Comptes municipals -

1892 1894Comptes municipals -

1893 1894Comptes municipals -

1896 1896Comptes municipals

Exercici 1894-1895

-

1896 1897Comptes municipals -

1896 1898Comptes municipals -

1897 1898Comptes municipals -

1898 1899Comptes municipals -

1898 1903Comptes municipals -

1903 1903Comptes municipals -

1910 1910Comptes municipals

Resum. Exercicis 1906, 1907, 1908, 1909

-

1910 1916Comptes municipals -
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1916 1918Comptes municipals -

1918 1918Comptes municipals -

1918 1920Comptes municipals -

1919 1934Comptes municipals -

1925 1929Comptes municipals

Fulls

-

1927 1927Compte general del pressupost -

1930 1930Compte general del pressupost

Esborrany

-

1934 1934Comptes municipals -

1934 1934Comptes municipals -

1934 1936Comptes municipals -

1937 1939Comptes municipals -

1959 1970Censura de comptes -

1959 1971Compte general

Inclou compte del patrimoni i censura de comptes

-

1962 1970Compte general

Del patrimoni municipal

-
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Sèrie 101.02.02.01.02

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de 
manaments d'ingrés

1936 1937Relació de càrrecs -

1938 1938Relació de càrrecs -

1953 1953Llibre registre de manaments d'ingrés -

1954 1954Llibre registre de manaments d'ingrés -

1955 1955Llibre registre de manaments d'ingrés -

1956 1956Llibre registre de manaments d'ingrés -

1957 1957Llibre registre de manaments d'ingrés -

1958 1958Llibre registre de manaments d'ingrés -

1959 1959Llibre registre de manaments d'ingrés -

1960 1960Llibre registre de manaments d'ingrés -

1961 1961Llibre registre de manaments d'ingrés -

1962 1962Llibre registre de manaments d'ingrés -

1963 1963Llibre registre de manaments d'ingrés

Conté: tres manaments d'ingrés

-

1964 1964Llibre registre de manaments d'ingrés -

1965 1965Llibre registre de manaments d'ingrés -

Sèrie 101.02.02.01.03

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

1928 1928Relació de dates i càrrecs

Manaments de lliurament

-

1956 1956Manaments d'ingrés -

1957 1957Manaments d'ingrés -
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Sèrie 101.02.02.01.04

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de 
manaments de 
pagament

1953 1953Llibre registre de manaments de pagament -

1954 1954Llibre registre de manaments de pagament -

1955 1955Llibre registre de manaments de pagament -

1956 1956Llibre registre de manaments de pagament -

1957 1957Llibre registre de manaments de pagament -

1958 1958Llibre registre de manaments de pagament -

1959 1959Llibre registre de manaments de pagament -

1960 1960Llibre registre de manaments de pagament -

1961 1961Llibre registre de manaments de pagament -

1962 1962Llibre registre de manaments de pagament -

1963 1963Llibre registre de manaments de pagament

Conté vuit manaments de pagaments

-

1964 1964Llibre registre de manaments de pagament

Conté dos manaments de pagaments

-

1965 1965Llibre registre de manaments de pagament -
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Sèrie 101.02.02.01.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments de 
pagament

1841 1873Pagaments pel cementiri -

1868 1879Pagaments pel cementiri

A particulars per la construcció del cementiri: Bonaventura Alsina, constructor i Ignasi Collell, fuster

-

1874 1885Pagaments pel cementiri -

1886 1890Pagaments pel cementiri -

1917 1936Càrrecs -

1928 1928Relació de dates i càrrecs

Manaments de lliurament

-

1936 1936Manaments de lliuraments -

1936 1936Pagaments a una empresa 

La Propagadora del Gas

-

1936 1936Manaments de lliuraments 

Gener - març

-

1936 1936Manaments de lliuraments -

1936 1936Manaments de lliuraments -

1936 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1937 1937Manaments de lliuraments -

1938 1938Manaments de lliuraments -

30/01/2018 Pàgina 56 de 182



1938 1938Manaments de lliuraments -

1939 1939Manaments de lliuraments -

1939 1939Manaments de lliuraments -

1939 1939Manaments de lliuraments -

1955 1970Manaments de pagament

Inclou el manament de pagament 1174 de l'any 1965

-

1960 1975Manaments de pagament -
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Sèrie 101.02.02.01.06

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de 
comptes

1825 1857Llibre de comptes municipals -

1886 1886Llibre major de comptes

Exercici 1886 -1887

-

1886 1886Llibre major de comptes

Exercici 1886 -1887

-

1891 1892Llibre major de comptes -

1892 1892Llibre major de comptes -

1892 1893Llibre major de comptes -

1893 1894Llibre major de comptes -

1894 1895Llibre major de comptes -

1895 1897Llibre major de comptes -

1909 1909Llibre major de comptes -

1924 1925Llibre major de comptes -

1925 1926Llibre major de comptes -

1926 1927Llibre major de comptes -

1928 1928Llibre major de comptes -

1929 1929Llibre major de comptes -

1929 1930Llibre major de comptes -

1931 1931Llibre major de comptes -

1932 1932Llibre major de comptes -

1933 1936Llibre major de l'Escola del treball i d'estudis secundaris del Masnou -

1934 1935Llibre major de comptes -
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1935 1935Llibre major de comptes -

1936 1936Llibre major de comptes

Possible esborrany per les obres al sanatori

-

1937 1939Llibre major de comptes -

1938 1939Llibre major de comptes

Pressupost

-

1939 1939Llibre major de comptes

Proveïments

-

1940 1941Llibre major de comptes -

1940 1942Llibre major del cementiri

Cementiri

-

1941 1942Llibre major de comptes -

1942 1942Llibre major de comptes -

1946 1953Llibre major de justícia comarcal

Despeses i ingressos

-

Sèrie 101.02.02.01.07

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres diaris 
d'intervenció/Llibre 
d'operacions/Diaris 
general d'operacions

1852 1852Intervenció -

1853 1853Intervenció -

1867 1867Llibre diari i comptes generals d'ingressos i despeses -

1886 1887Esborrany diari d'intervenció -

1905 1969Llibre de comptes municipals -

1936 1936Estat econòmic del municipi -
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Sèrie 101.02.02.01.08

Dates

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres 
d'intervenció/Esborrany
s de despeses/Diari 
operacions 
pressupost/Altre ens

1882 1882-

1886 1887-

1888 1889-

1889 1890-

1890 1891-

1890 1891-

1891 1892-

1892 1893-

1893 1893-

1893 1894-

1894 1894-

1894 1895-

1895 1897-

1897 1898-

1898 1899-

1899 1900-

1900 1901-

1901 1902-

1902 1903-

Títol / Descripció 

Llibre de talons del fons municipal

Lliuraments

Diari de despeses 

Esborrany

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany. Conté una relació de despeses pels treballs de "amojonamiento" de 1889.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Llibre diari de despeses

Esborrany núm. 1.

Llibre diari de despeses

Esborrany núm. 2.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.

Llibre diari de despeses

Esborrany.
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1903 1904Llibre diari de despeses

Esborrany. Conté un full de balanços d'operacions de comptabilitat 30 de juny 1904.

-

1904 1905Llibre diari de despeses

Esborrany.

-

1906 1906Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1907 1907Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1908 1908Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1909 1909Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1910 1910Llibre diari de despeses

Esborrany.  Conté un rebut d'una empresa de gas, agost 1911

-

1911 1911Llibre diari de despeses

Esborrany.  Conté dos fulls impresos però hi ha el pressupost en blanc

-

1913 1913Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1914 1914Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1915 1915Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1916 1916Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1917 1917Llibre diari de despeses

Esborrany

-

1918 1919Llibre diari de despeses

Esborrany.

-

1919 1920Llibre diari de despeses

Esborrany. Conté dos fulls del registre fiscal

-

1920 1921Llibre diari de despeses

Esborrany.

-

1921 1922Llibre diari de despeses

Esborrany.

-

1922 1924Llibre diari de despeses

Esborrany.

-

1925 1926Llibre diari d'intervenció de despeses

Volum I.

-

1926 1926Llibre diari d'intervenció de despeses

Volum II.

-

1927 1927Llibre diari d'intervenció de despeses -
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1930 1931Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1932 1932Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1933 1933Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1933 1933Llibre diari d'intervenció de pagaments

Pressupostos extraordinaris. Cadastre parcel·lari i coberta de la plaça del mercat

-

1934 1934Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1934 1934Llibre diari d'intervenció de despeses 

Pressupost extraordinari 

-

1935 1935Llibre diari d'intervenció de despeses 

Pressupost extraordinari 

-

1935 1935Llibre diari d'intervenció de despeses 

Pressupost extraordinari 

-

1935 1936Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1937 1938Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1937 1937Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1939 1939Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1940 1941Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1942 1942Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1943 1944Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1945 1945Llibre diari d'intervenció de despeses

Conté quatre rebuts; dos fulls de comanda de material a Indústrias Carreras Sonjol S.A. i una relació del 
personal que treballa a l'Ajuntament i el que cobra

-

1946 1946Llibre diari d'intervenció de despeses -

1947 1947Llibre diari d'intervenció de despeses

Conté fulls d'anotacions

-

1947 1949Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1948 1948Llibre diari d'intervenció de despeses

 Conté un comunicat de contribucions especials del carrer Pujada de l'estació

-

1949 1949Llibre diari d'intervenció de despeses

 Conté una nota clarificadora dels comptes

-
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1950 1950Llibre diari de despeses -

1951 1951Llibre diari d'intervenció de despeses -

1952 1952Llibre diari d'intervenció de despeses -

1953 1953Llibre diari d'intervenció de despeses -

1953 1953Llibre diari d'intervenció de despeses -

1955 1955Llibre diari d'intervenció de despeses -

1957 1957Llibre diari d'intervenció de despeses -

1958 1958Llibre diari d'intervenció de despeses -

1959 1959Llibre diari d'intervenció de despeses -

1960 1960Llibre diari d'intervenció de despeses

Conté un manament de pagament del 1957

-

1960 1967Llibre diari d'intervenció de despeses -

1961 1961Llibre diari d'intervenció de despeses -

1962 1962Llibre diari d'intervenció de despeses -

1963 1963Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1964 1964Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1964 1964Llibre diari d'intervenció de pagaments -

1965 1965Llibre diari d'intervenció de pagaments -
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Sèrie 101.02.02.01.09

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Esborranys 
d'ingressos/Diaris 
d'intervenció 
d'ingressos/Diaris 
generals 
d'ingressos/Altres ens

1888 1889Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1889 1890Diari general d'ingressos

Esborrany

-

1890 1891Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1890 1891Llibre d'ingressos

Esborrany

-

1891 1892Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1892 1893Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1893 1894Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1894 1895Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1895 1896Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1897 1898Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1898 1899Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1899 1900Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1900 1900Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1901 1901Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1902 1902Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1903 1903Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1904 1904Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1905 1905Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1906 1906Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-
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1907 1907Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1908 1908Llibre diari d'ingressos

Esborrany.  Conté un lliurament i tres fulls d'anotacions de comptes

-

1909 1909Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1910 1910Llibre diari d'ingressos

Esborrany.  Conté un tros de l'acta d'aprovació del pressupost del 1911

-

1911 1911Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1913 1913Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1914 1914Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1915 1915Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1916 1916Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1917 1917Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1918 1918Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1919 1920Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1920 1921Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1921 1922Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1922 1923Llibre diari d'ingressos

Esborrany

-

1925 1925Llibre diari d'ingressos -

1927 1927Llibre diari d'ingressos -

1930 1930Llibre diari d'ingressos -

1932 1932Llibre diari d'ingressos -

1933 1933Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari

Cadastre parcel·lari i coberta de la plaça  mercat

-

1934 1934Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari -
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1934 1934Llibre diari d'ingressos -

1935 1935Llibre diari d'ingressos -

1935 1935Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari -

1935 1935Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari -

1937 1937Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1939 1939Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1940 1941Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1942 1942Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1943 1943Llibre diari d'intervenció d'ingressos

Conté un extracte de les entrades i sortides; dues anotacions de despeses i un full esborrany de comptes

-

1945 1945Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1946 1946Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1947 1947Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1947 1958Llibre diari d'intervenció d'ingressos

Pressupost extraordinari

-

1948 1948Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1949 1949Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1950 1950Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1951 1951Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1952 1952Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1953 1953Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1954 1954Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1954 1954Llibre diari d'intervenció d'ingressos -
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1955 1955Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1956 1956Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1956 1956Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1957 1957Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1958 1958Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1959 1959Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1960 1960Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari -

1960 1960Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1961 1961Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1962 1962Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1963 1963Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1964 1964Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1964 1964Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1964 1964Llibre diari d'intervenció d'ingressos -

1965 1965Llibre diari d'intervenció d'ingressos -
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Sèrie 101.02.02.01.10

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de 
despeses

1947 1947Llibre general de despeses -

1948 1948Llibre general de despeses -

1949 1949Llibre general de despeses

Conté un lliurament

-

1950 1950Llibre general de despeses -

1951 1951Llibre general de despeses -

1952 1952Llibre general de despeses -

1953 1953Llibre general de despeses

Conté una relació de pagaments del mes de gener

-

1954 1954Llibre general de despeses -

1954 1954Llibre general de despeses

Volum II

-

1955 1955Llibre general de despeses -

1956 1956Llibre general de despeses -

1957 1957Llibre general de despeses -

1958 1958Llibre general de despeses -

1959 1959Llibre general de despeses -

1960 1960Llibre general de despeses -

1960 1967Llibre general de despeses

Pavimentació i asfalt dels carrers de la població

-

1961 1961Llibre general de despeses -

1962 1962Llibre general de despeses -

1963 1963Llibre general de despeses -

1963 1963Llibre general de despeses -
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1963 1963Llibre general de despeses -

1964 1964Llibre general de despeses -

1964 1964Llibre general de despeses -

1965 1965Llibre general de despeses -
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Sèrie 101.02.02.01.11

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de 
rendes i exaccions

1947 1947Llibre general de rendes i exaccions -

1948 1948Llibre general de rendes i exaccions -

1949 1949Llibre general de rendes i exaccions -

1950 1950Llibre general de rendes i exaccions -

1951 1951Llibre general de rendes i exaccions -

1952 1952Llibre general de rendes i exaccions -

1953 1953Llibre general de rendes i exaccions -

1954 1954Llibre general de rendes i exaccions -

1955 1955Llibre general de rendes i exaccions

Conté dos plecs de càrrecs de valors dels arbitris de la recaptació de les contribucions; tres justificants dels 
valors pendents de cobrament i un compte de recaptació de l'any 1954

-

1956 1956Llibre general de rendes i exaccions -

1957 1957Llibre general de rendes i exaccions

Conté un esborrany de comptes

-

1958 1958Llibre general de rendes i exaccions -

1959 1959Llibre general de rendes i exaccions

Conté plecs de càrrecs de la recaptació de les contribucions

-

1960 1960Llibre general de rendes i exaccions

Conté un esborrany de les rendes pendents de pagament de 1959 per a 1960; plecs de càrrecs de les 
recaptacions de les contribucions

-

1960 1969Llibre general de rendes i exaccions

Pavimentació i asfalt dels carrers de la població

-

1961 1961Llibre general de rendes i exaccions

Conté  plecs de càrrecs de les recaptacions de les contribucions

-

1962 1962Llibre general de rendes i exaccions -

1963 1963Llibre general de rendes i exaccions -

1964 1964Llibre general de rendes i exaccions -
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1964 1964Llibre general de rendes i exaccions -

1964 1964Llibre general de rendes i exaccions -

1965 1965Llibre general de rendes i exaccions

Conté un esborrany de plusvàlua

-
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Sèrie 101.02.02.01.12

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'inventaris i 
balanços

1890 1891Llibre d'inventaris i balanços -

1890 1891Llibre d'inventaris i balanços -

1891 1892Llibre d'inventaris i balanços -

1892 1893Llibre d'inventaris i balanços -

1931 1931Llibre d'inventaris i balanços -

1946 1946Distribució de fons i balanços mensuals -

1951 1952Llibre d'inventaris i balanços -

1953 1953Llibre d'inventaris i balanços -

1954 1954Llibre d'inventaris i balanços -

1955 1955Llibre d'inventaris i balanços -

1956 1956Llibre d'inventaris i balanços -

1957 1957Llibre d'inventaris i balanços -

1958 1958Llibre d'inventaris i balanços -

1959 1959Llibre d'inventaris i balanços -

1960 1960Llibre d'inventaris i balanços -

1961 1961Llibre d'inventaris i balanços -

1962 1962Llibre d'inventaris i balanços -

1963 1963Llibre d'inventaris i balanços

Conté un expedient del compte del patrimoni municipal

-

1964 1964Llibre d'inventaris i balanços

Conté un expedient del compte del patrimoni municipal

-

1965 1965Llibre d'inventaris i balanços

Conté un expedient del compte del patrimoni municipal

-
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Sèrie 101.02.02.01.13

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de VIAP/Llibres 
majors de conceptes 
no pressupostaris

1958 1959Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost -

1963 1963Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost -

1964 1964Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost -

1965 1965Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost -

Sèrie 101.02.02.01.14

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibre comptes corrents 
pressupost/ Llibre 
major pressupost 
ingrés despeses

1871 1887Llibre d'ingressos, despeses i recaptació -
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Sèrie 101.02.02.01.15

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars 
d'ingressos

1887 1888Llibre auxiliar d'ingressos -

1890 1891Llibre auxiliar d'ingressos -

1890 1891Llibre auxiliar d'ingressos -

1891 1892Llibre auxiliar d'ingressos -

1892 1893Llibre auxiliar d'ingressos -

1893 1894Llibre auxiliar d'ingressos -

1894 1895Llibre auxiliar d'ingressos -

1895 1897Llibre auxiliar d'ingressos -

1911 1914Llibre auxiliar d'ingressos

Conté quatre rebuts

-

1923 1924Llibre auxiliar d'ingressos -

1925 1926Llibre auxiliar d'ingressos -

1926 1927Llibre auxiliar d'ingressos -

1928 1928Llibre auxiliar d'ingressos -

1929 1929Llibre auxiliar d'ingressos -

1930 1930Llibre auxiliar d'ingressos -

1931 1931Llibre auxiliar d'ingressos -

1932 1932Llibre auxiliar d'ingressos -

1933 1933Llibre auxiliar d'ingressos -

1933 1933Llibre auxiliar d'ingressos pressupost extraordinari

Cadastre parcel·lari, cobertura de la plaça del mercat

-

1933 1933Llibre auxiliar d'ingressos

Per partides o conceptes 

-
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1934 1934Llibre auxiliar d'ingressos

Pressupost extraordinari 

-

1934 1934Llibre auxiliar d'ingressos -

1935 1935Llibre auxiliar d'ingressos -

1936 1936Llibre auxiliar d'ingressos -

1937 1937Llibre auxiliar d'ingressos -

1939 1939Llibre auxiliar d'ingressos -

1940 1941Llibre auxiliar d'ingressos -

1942 1942Llibre auxiliar d'ingressos -

1943 1943Llibre auxiliar d'ingressos -

1944 1944Llibre auxiliar d'ingressos -

1945 1945Llibre auxiliar d'ingressos -

1946 1946Llibre auxiliar d'ingressos -

1947 1947Llibre auxiliar d'ingressos -

1947 1947Llibre auxiliar d'ingressos

Pressupost extraordinari 

-

1948 1948Llibre auxiliar d'ingressos -

1949 1949Llibre auxiliar d'ingressos -

1950 1950Llibre auxiliar d'ingressos -

1951 1951Llibre auxiliar d'ingressos -

1952 1952Llibre auxiliar d'ingressos -

1953 1953Llibre auxiliar d'ingressos -

1954 1954Llibre auxiliar d'ingressos -
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1955 1955Llibre auxiliar d'ingressos -

1956 1956Llibre auxiliar d'ingressos -

1957 1957Llibre auxiliar d'ingressos -

1958 1958Llibre auxiliar d'ingressos -

1959 1959Llibre auxiliar d'ingressos -

1960 1960Llibre auxiliar d'ingressos -

1961 1961Llibre auxiliar d'ingressos -

1962 1962Llibre auxiliar d'ingressos -
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Sèrie 101.02.02.01.16

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars de 
despeses

1890 1891Llibre auxiliar de despeses -

1890 1891Llibre auxiliar de despeses -

1891 1892Llibre auxiliar de despeses -

1892 1893Llibre auxiliar de despeses -

1893 1894Llibre auxiliar de despeses -

1894 1895Llibre auxiliar de despeses -

1895 1897Llibre auxiliar de despeses -

1905 1905Llibre auxiliar de despeses

Esborrany

-

1911 1912Llibre auxiliar de despeses

Conté un full imprès buit de la relació general de data

-

1923 1924Llibre auxiliar de despeses -

1925 1926Llibre auxiliar de despeses -

1927 1927Llibre auxiliar de despeses -

1928 1928Llibre auxiliar de despeses -

1929 1929Llibre auxiliar de despeses -

1930 1930Llibre auxiliar de despeses -

1931 1931Llibre auxiliar de despeses -

1932 1932Llibre auxiliar de despeses -

1933 1933Llibre auxiliar de despeses -

1933 1933Llibre auxiliar de despeses del pressupost extraordinari

Cadastre parcel·lari, cobertura de la plaça del mercat

-

1934 1934Llibre auxiliar de despeses del pressupost extraordinari -
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1934 1934Llibre auxiliar de despeses -

1935 1935Llibre auxiliar de despeses -

1935 1938Llibre auxiliar de despeses del pressupost extraordinari -

1936 1936Llibre auxiliar de despeses -

1937 1938Llibre auxiliar de despeses -

1939 1939Llibre auxiliar de despeses -

1940 1941Llibre auxiliar de despeses

Conté un full d'anotacions

-

1942 1942Llibre auxiliar de despeses -

1943 1943Llibre auxiliar de despeses -

1944 1944Llibre auxiliar de despeses -

1945 1945Llibre auxiliar de despeses -

1946 1946Llibre auxiliar de despeses -

1947 1947Llibre auxiliar de despeses -

1948 1948Llibre auxiliar de despeses -

1949 1949Llibre auxiliar de despeses -

1950 1950Llibre auxiliar de despeses -

1951 1951Llibre auxiliar de despeses -

1952 1952Llibre auxiliar de despeses -

1953 1953Llibre auxiliar de despeses

Volum II

-

1953 1953Llibre auxiliar de despeses

Volum I.

-

1954 1954Llibre auxiliar de despeses -
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1955 1955Llibre auxiliar de despeses -

1956 1956Llibre auxiliar de despeses -

1957 1957Llibre auxiliar de despeses -

1958 1958Llibre auxiliar de despeses -

1959 1959Llibre auxiliar de despeses -

1960 1960Llibre auxiliar de despeses -

1961 1961Llibre auxiliar de despeses -

1962 1962Llibre auxiliar de despeses -
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Sèrie 101.02.02.01.17

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i 
subauxiliars

1902 1902Llibre auxiliar de comptes corrents de despeses -

1930 1930Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1931 1931Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1932 1932Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1933 1933Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1934 1934Llibre auxiliar de partides o comptes

Regulador de despeses   

-

1934 1934Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1935 1935Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1936 1936Llibre regulador de consignacions per partides d'articles del pressupost -

1943 1943Llibre subauxiliar per partides de despeses -

1943 1943Llibre subauxiliar d'ingressos per partides -

1944 1944Llibre subauxiliar per partides d'ingressos -

1944 1944Llibre subauxiliar per partides de despeses -

1945 1945Llibre subauxiliar per partides de despeses -

1946 1946Llibre subauxiliar per partides d'ingressos -

1946 1946Llibre subauxiliar per partides de despeses -

1947 1947Llibre subauxiliar per partides de despeses -
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Sèrie 101.02.02.01.18

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de comptes de 
cabals

1952 1959Llibre comptes corrents

Patronat de la Vivenda. Obres de construcció del Parc de l'Esport Municipal. Rebuts, factures i 
correspondència

-

1958 1960Llibre de comptes de cabals -

1961 1962Llibre de comptes de cabals -

1963 1964Llibre de comptes de cabals -

1965 1966Llibre de comptes de cabals -
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Sèrie 101.02.02.02.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos 
municipals

Pressupost ordinari

1845 1854Pressupost municipal ordinari -

1858 1860Pressupost municipal ordinari -

1862 1869Pressupost municipal ordinari -

1869 1880Pressupost municipal ordinari -

1880 1887Pressupost municipal ordinari -

1887 1893Pressupost municipal ordinari -

1893 1897Pressupost municipal ordinari -

1897 1900Pressupost municipal ordinari -

1901 1905Pressupost municipal ordinari -

1902 1902Pressupost municipal ordinari de la Diputació Provincial de Barcelona -

1906 1913Pressupost municipal ordinari -

1914 1914Pressupost municipal ordinari -

1914 1920Pressupost municipal ordinari -

1915 1915Pressupost municipal ordinari -

1916 1916Pressupost municipal ordinari -

1917 1917Pressupost municipal ordinari -

1921 1922Pressupost municipal ordinari -

1923 1924Pressupost municipal ordinari -

1924 1925Pressupost municipal ordinari -

1924 1925Pressupost municipal ordinari -
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1925 1926Pressupost municipal ordinari -

1925 1929Pressupost municipal ordinari -

1926 1927Pressupost municipal ordinari

Conté: còpia del pressupost d'ingressos i despeses

-

1928 1928Pressupost municipal ordinari -

1929 1929Pressupost municipal ordinari -

1929 1929Pressupost municipal ordinari -

1930 1930Pressupost municipal ordinari -

1930 1930Pressupost municipal ordinari -

1931 1931Pressupost municipal ordinari -

1931 1931Pressupost municipal ordinari -

1931 1931Pressupost municipal ordinari -

1932 1932Pressupost municipal ordinari -

1932 1932Pressupost municipal ordinari -

1932 1932Pressupost municipal ordinari -

1933 1934Pressupost municipal ordinari -

1934 1934Pressupost municipal ordinari -

1934 1934Pressupost municipal ordinari -

1935 1935Pressupost municipal ordinari -

1935 1935Pressupost municipal ordinari -

1935 1936Pressupost municipal ordinari -

1936 1936Pressupost municipal ordinari -

30/01/2018 Pàgina 83 de 182



1936 1936Pressupost municipal ordinari -

1937 1938Pressupost municipal ordinari -

1938 1938Pressupost municipal ordinari -

1938 1938Pressupost municipal ordinari -

1939 1939Pressupost municipal ordinari -

1939 1939Pressupost municipal ordinari -

1940 1940Pressupost municipal ordinari -

1941 1941Pressupost municipal ordinari -

1941 1951Pressupost municipal ordinari -

1942 1942Pressupost municipal ordinari -

1942 1946Pressupost municipal ordinari -

1943 1943Pressupost municipal ordinari -

1944 1944Pressupost municipal ordinari -

1945 1945Pressupost municipal ordinari -

1946 1946Pressupost municipal ordinari -

1947 1947Pressupost municipal ordinari -

1947 1954Pressupost municipal ordinari -

1948 1948Pressupost municipal ordinari -

1950 1950Pressupost municipal ordinari -

1951 1951Pressupost municipal ordinari -

1952 1952Pressupost municipal ordinari -
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1952 1954Pressupost municipal ordinari -

1953 1953Pressupost municipal ordinari -

1954 1954Pressupost municipal ordinari -

1955 1955Pressupost municipal ordinari -

1955 1957Pressupost municipal ordinari -

1956 1956Pressupost municipal ordinari -

1957 1957Pressupost municipal ordinari -

1958 1958Pressupost municipal ordinari -

1958 1958Pressupost municipal ordinari -

1958 1982Pressupost municipal ordinari

Compte general dels valors independents i auxiliars del pressupost

-

1959 1959Pressupost municipal ordinari -

1960 1960Pressupost municipal ordinari -

1960 1962Pressupost municipal ordinari -

1961 1961Pressupost municipal ordinari -

1962 1962Pressupost municipal ordinari -

1962 1963Pressupost municipal ordinari -

1963 1963Pressupost municipal ordinari -

1964 1964Pressupost municipal ordinari -

1964 1964Pressupost municipal ordinari -

1965 1965Pressupost municipal ordinari -

1965 1965Pressupost municipal ordinari -
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Sèrie 101.02.02.02.02

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos 
municipals

Pressupost 
extraordinari

1915 1915Pressupost municipal extraordinari -

1916 1916Pressupost municipal extraordinari -

1957 1960Expedient pel pressupost extraordinari -

1960 1960Pressupost municipal extraordinari

Pavimentació i asfalt dels carrers de la població: avantprojecte del pressupost extraordinari per l'exercici de 
1960 i següents

-

1960 1975Pressupost municipal extraordinari

Pavimentació dels carrers: Manaments de pagament i d'ingrés

-

1962 1968Pressupost municipal extraordinari

Construcció de l'edifici de dependències municipals i l'edifici de correus: pressupost de les obres i projecte; 
correspondència; suplement i ampliació de crèdit; compte general del pressupost; lloguer d'edificis per l'oficina 
de correus i telègrafs

-

1964 1964Pressupost municipal extraordinari

Instal·lació de l'enllumenat públic en diversos carrers de la població

-

1964 1964Pressupost municipal extraordinari

Enllumenat de varis carrers: prorratejos; certificació d'obres; carrer Jacint Verdaguer

-

1964 1966Pressupost municipal extraordinari

Pavimentació del carrer Miquel Biada

-

1965 1965Pressupost municipal extraordinari

Clavegueram del carrer Juan Llampallas

-

Sèrie 101.02.02.03.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA INTERVENCIÓ Endeutament, 
transferències i 
subvencions

1846 1901Redempció de censos

Entre l'Ajuntament del Masnou i Teià i amb un  particular

-

1885 1885Préstec extraordinari per combatre el còlera -

1895 1896Liquidació definitiva amb Hisenda 

Per deutes que va establir l'ex-secretari Rodolfo Gosalbo

-

1904 1940Préstecs municipals

Construcció escoles, inundacions

-

1910 1910Préstecs municipals

Negociació del deute per la construcció de les escoles municipals

-

1947 1980Préstecs concedits a l'Ajuntament

Préstec del BCL (1947, 1963 i 1964) i préstec per a la reforma del Museu (inclou projecte de reforma del 
Museu 1980)

-
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Sèrie 101.02.03.01.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'actes d'arqueig

1878 1892Llibre d'arqueig -

1897 1898Llibre d'actes d'arqueig -

1897 1898Llibre d'actes d'arqueig -

1898 1899Llibre d'actes d'arqueig -

1899 1900Llibre d'actes d'arqueig -

1900 1900Llibre d'actes d'arqueig -

1901 1901Llibre d'actes d'arqueig -

1902 1902Llibre d'actes d'arqueig -

1903 1903Llibre d'actes d'arqueig -

1907 1907Llibre d'actes d'arqueig -

1908 1908Llibre d'actes d'arqueig -

1909 1909Llibre d'actes d'arqueig -

1910 1910Llibre d'actes d'arqueig -

1911 1911Llibre d'actes d'arqueig -

1912 1912Llibre d'actes d'arqueig -

1913 1913Llibre d'actes d'arqueig -

1914 1914Llibre d'actes d'arqueig -

1915 1915Llibre d'actes d'arqueig -

1916 1916Llibre d'actes d'arqueig -

1917 1917Llibre d'actes d'arqueig -
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1918 1918Llibre d'actes d'arqueig -

1924 1931Llibre d'actes d'arqueig -

1931 1937Llibre d'actes d'arqueig -

1938 1938Llibre d'actes d'arqueig -

1939 1947Llibre d'actes d'arqueig -

1947 1952Llibre d'actes d'arqueig -

1953 1956Llibre general d'arqueig -

1954 1957Entrega de quantitats recaptades -

1956 1959Llibre general d'arqueig -

1959 1962Llibre general d'arqueig -

1963 1970Llibre d'actes d'arqueig -

30/01/2018 Pàgina 88 de 182



Sèrie 101.02.03.01.02

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de caixa/ 
Registre general 
tresoreria ingressos i 
despeses

1852 1883Diaris de caixa -

1870 1887Llibre de caixa del cementiri -

1883 1918Diaris de caixa -

1887 1888Llibre de caixa -

1890 1891Llibre de caixa -

1891 1892Llibre de caixa

Depositaria

-

1891 1892Llibre de caixa -

1892 1893Llibre de caixa

Depositaria

-

1892 1893Llibre de caixa

Secretaria

-

1893 1894Llibre de caixa

Depositaria

-

1894 1895Llibre de caixa -

1895 1895Llibre de caixa

Conté dos fulls plecs

-

1895 1896Llibre de caixa -

1896 1897Llibre de caixa -

1897 1898Llibre de caixa -

1898 1898Llibre de caixa -

1898 1899Llibre de caixa -

1899 1899Llibre de caixa -

1899 1899Llibre de caixa

Conté una acta d'arqueig extraordinari del 18 de gener del 1900

-
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1900 1900Llibre de caixa -

1900 1901Llibre de caixa -

1901 1901Llibre de caixa -

1902 1902Llibre de caixa -

1903 1903Llibre de caixa -

1903 1904Llibre de caixa -

1904 1906Llibre de caixa -

1906 1907Llibre de caixa -

1907 1907Llibre de caixa -

1908 1908Llibre de caixa -

1909 1913Llibre de caixa -

1914 1915Llibre de caixa

D'Alcaldia

-

1914 1920Llibre de caixa

De dipositària

-

1914 1917Llibre de caixa -

1918 1921Llibre de caixa -

1921 1922Llibre de caixa -

1923 1924Llibre de caixa -

1924 1925Llibre de caixa -

1925 1926Llibre de caixa -

1926 1926Llibre de caixa -

1927 1927Llibre de caixa -
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1928 1928Llibre de caixa -

1929 1929Llibre de caixa -

1929 1930Llibre de caixa -

1929 1930Llibre de caixa -

1930 1930Llibre de caixa -

1930 1930Llibre de caixa -

1931 1931Llibre de caixa -

1932 1932Llibre de caixa -

1933 1933Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari, cadastre parcel·lari i cobertura de la plaça del mercat

-

1933 1933Llibre de caixa -

1934 1934Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari

-

1934 1934Llibre de caixa -

1935 1935Llibre de caixa -

1935 1936Llibre de caixa

Llibre de caixa del Patronat Escolar Grup Sant Jordi del Masnou. Conté tres lletres de pagament

-

1935 1936Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari.

-

1936 1936Llibre de caixa -

1936 1937Llibre de caixa -

1936 1936Llibre de caixa -

1937 1937Llibre de caixa -

1937 1939Llibre de caixa -

1939 1942Llibre de caixa -
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1942 1946Llibre de caixa -

1945 1952Llibre de caixa -

1949 1952Fulls diari de caixa 

1949 (octubre - desembre) -  1952 (gener -  juliol)

-

1950 1952Llibre de caixa -

1951 1952Llibre de caixa -

1953 1953Llibre de caixa -

1954 1954Llibre de caixa -

1954 1954Llibre de caixa -

1955 1955Llibre de caixa -

1956 1956Llibre de caixa -

1956 1956Llibre de caixa -

1957 1957Llibre de caixa -

1958 1958Llibre de caixa -

1959 1959Llibre de caixa -

1960 1960Llibre de caixa -

1960 1960Llibre de caixa 

Pavimentació, vol I

-

1961 1961Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari

-

1961 1961Llibre de caixa -

1962 1962Llibre de caixa -

1962 1962Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari

-

1963 1963Llibre de caixa -
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1963 1963Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari

-

1963 1963Llibre de caixa -

1964 1964Llibre de caixa -

1964 1964Llibre de caixa -

1964 1964Llibre de caixa 

Enllumenat, vol I

-

1965 1965Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari. Enllumenat, vol I

-

1965 1965Llibre de caixa -

1965 1965Llibre de caixa 

Pressupost extraordinari pavimentació

-

Sèrie 101.02.03.01.03

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre auxiliar de caixa

1959 1959Llibre auxiliar de caixa 

Esborrany

-

1960 1960Llibre auxiliar de caixa 

Esborrany

-

1961 1961Llibre auxiliar de caixa 

Esborrany

-

1962 1962Llibre auxiliar de caixa 

Esborrany

-

1963 1963Llibre auxiliar d'efectes -

1963 1963Llibre auxiliar de caixa 

Esborrany

-

1964 1964Llibre auxiliar de caixa -

1965 1965Llibre auxiliar de caixa -
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Sèrie 101.02.03.01.04

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres diari d'ingressos 
i despeses de 
dipositaria

1931 1932Llibre diari de caixa -

1932 1933Llibre diari de caixa -

1933 1933Llibre diari de caixa -

1933 1933Llibre diari de caixa -

1933 1934Llibre diari de caixa -

1934 1934Relació de despeses de l'ajuntament del Masnou -

1934 1934Llibre diari de caixa -

1934 1935Llibre diari de caixa -

1935 1935Llibre diari de caixa -

1935 1936Llibre diari de caixa -

1936 1937Llibre diari de caixa -

1937 1942Fulls diaris de caixa -

1937 1937Llibre diari de caixa -

1937 1938Llibre diari de caixa -

1938 1939Llibre diari de caixa -

1938 1960Fulls de caixa -

1939 1940Llibre diari de caixa -

1940 1940Llibre diari de caixa -

1940 1941Llibre diari de caixa -

1941 1941Llibre diari de caixa -
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1942 1942Llibre diari de caixa -

Sèrie 101.02.03.01.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'arqueig diari

1930 1931Llibre d'arqueig diari -

1940 1940Llibre d'arqueig diari -

1953 1955Llibre d'arqueig diari -

1955 1962Llibre d'arqueig diari -

1959 1960Llibre d'arqueig diari

Partes de caixa

-

1963 1963Llibre d'arqueig diari -

1964 1964Llibre d'arqueig diari -

1965 1967Llibre d'arqueig diari -

Sèrie 101.02.03.01.06

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres auxiliar de 
comptes corrents 
bancaris

1834 1845Llibre de comptes de propis i arbitris -

1845 1853Llibre de comptes de propis i arbitris -
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Sèrie 101.02.03.01.07

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Caixes i bancs. 
Comptes corrents

1870 1878Compte corrent amb Ignacio Collell

Constructor del cementiri

-

1879 1885Compte corrent amb Ignacio Collell

Constructor del cementiri

-

1879 1977Relació de factures i albarans -

1918 1921Extractes de caixa -

1918 1921Extractes de caixa -

1933 1951Llibreta d'estalvis de La Caixa -

1934 1934Obertura d'un compte bancari -

1936 1937Activitats bancàries

Amb: Banc de Badalona, Banc d'Espanya, Caixa de Pensions per la Vellesa i Estalvi. 

-

1958 1961Llibre de comptes corrents

Caixa Estalvis Provincial, Caixa Pensions de la Vellesa i Estalvi, Banc Central

-

1958 1975Extractes bancaris

Comprovants d'ingressos en comptes corrents. Banco Central, La Caixa

-

Sèrie 101.02.03.01.08

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Liquidació d'impostos

1953 1953Llibre auxiliar de comptes corrents per la recaptació

Mitjançant rebut. Període voluntari.

-

1954 1954Llibre auxiliar de comptes corrents per la recaptació

Mitjançant rebut. Període voluntari

-

1955 1955Llibre auxiliar de comptes corrents per la recaptació

Mitjançant rebut. Període voluntari

-

1957 1957Llibre auxiliar de comptes corrents per la recaptació

Mitjançant rebut. Periode voluntari

-

30/01/2018 Pàgina 96 de 182



Sèrie 101.02.03.01.09

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre registre de 
factures (factures, 
rebuts)

1930 1937Llibre registre de factures -

1939 1943Llibre registre de factures -

1943 1944Despeses de recaptació

Instal·lació del rellotge elèctric

-

1944 1946Rebuts dels pagaments a particulars

Almoines per treballs realitzats

-

1947 1959Rebuts dels pagaments a particulars

Almoines i per treballs realitzats

-

1952 1953Llibre registre de factures -

30/01/2018 Pàgina 97 de 182



Sèrie 101.02.03.01.10

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de cabals

1890 1891Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1891 1892Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1892 1893Llibre diari d'entrades i sortides de cabals 

Número 1

-

1893 1894Llibre diari d'entrades i sortides de cabals 

Número 1

-

1893 1893Llibre diari d'entrades i sortides de cabals 

Número 2

-

1894 1895Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1894 1894Llibre diari d'entrades i sortides de cabals 

Número 2

-

1895 1896Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1896 1897Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1897 1898Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1898 1899Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1899 1900Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1900 1900Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1901 1901Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1902 1902Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1903 1903Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1907 1907Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1908 1908Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1909 1909Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1924 1925Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -
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1925 1926Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1927 1927Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1928 1928Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1929 1929Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1930 1930Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1931 1956Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1932 1932Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1933 1933Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1935 1935Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1937 1937Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1940 1941Llibre diari d'entrades i sortides de cabals 

Cementiri

-

1940 1941Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1942 1942Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -

1943 1943Llibre diari d'entrades i sortides de cabals -
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Sèrie 101.02.03.02.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Habilitació. 
Retribucions i previsió 
social

Nòmines

1933 1934Llibre de pagament de salaris

Conté una carta del negociat d'assegurances de la Caixa

-

1934 1934Nòmines

Relació de sous del personal de l'Ajuntament

-

1934 1934Nòmines -

1935 1938Llibre de pagament de salaris -

1938 1940Llibre de pagament de salaris -

1940 1944Llibre de pagament de salaris -

1951 1960Nòmines

Conté manaments de pagament i lliurament.

-

1960 1992Nòmines

Relació nòmines personal contractat. Col·laboració Ajuntament i Generalitat. Fulls de nòmines personal 
ajudant, còpies. Fitxes de remuneracions mensuals. Fitxes de nòmina personal de l'ajuntament.

-

1964 1974Nòmines

Gratificacions al personal funcionari, hores extres

-

Sèrie 101.02.03.02.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Habilitació. 
Retribucions i previsió 
social

Mútues

1944 1948Assegurança d'accidents de treball -

Sèrie 101.02.03.04.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Expedients de 
constrenyiment i 
executòries

1943 1944Expedients de constrenyiment

Expedients contra diversos deutors. Corresponen als ajuntaments d'Argentona i Mataró

-

1959 1970Relació de deutors -

Sèrie 101.02.03.04.03

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Expedients fallits, 
baixes

1961 1979Llibre registre d'expedients fallits -
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Sèrie 101.02.03.04.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Ingressos

1869 1870Estat de comptes municipal: ingressos i despeses -

1928 1928Llibreta cobradora

Inclou factura de l'impost de carruatges de luxe, 1916-1918

-

Sèrie 101.02.03.04.06

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llibres de comptes 
corrents de recaptació 
en període voluntari i 
executiu

1952 1952Llibre de recaptació

Comptes corrents de rebuts i entregues

-

1955 1955Llibre de recaptació

Període voluntari. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1956 1956Llibre de recaptació

Període voluntari. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1959 1959Llibre de recaptació

En període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1960 1960Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1961 1961Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1962 1962Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1963 1963Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1964 1964Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-

1965 1965Llibre de recaptació

Període voluntari i executiu. Comptes corrents amb càrrecs de valors que es reben i es liquiden

-
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Sèrie 101.02.03.04.07

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Registres de recaptació

1886 1886Recaptació diària del safareig -

1951 1952Registres de recaptació d'aigües, clavegueram i motors -

1953 1954Llibre registre de recaptació. Aigua -

1953 1953Llibre registre de recaptació. Aigua -

1953 1955Llibre registre de recaptació. Aigua -

1954 1954Llibre registre de recaptació. Aigua -

1954 1954Llibre registre de recaptació. Aigua -

1954 1954Llibre registre de recaptació. Aigua -

1955 1955Llibre registre de recaptació. Aigua -

1962 1975Llibre registre de recaptació

Rústica i urbana 

-

Sèrie 101.02.03.04.08

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llibre d'ingressos 
directes

1964 1964Llibre d'ingressos directes 

Conté relació de comptes

-

1965 1965Llibre d'ingressos directes 

Conté set anotacions

-

Sèrie 101.02.03.04.09

DatesTítol / Descripció 

HISENDA TRESORERIA Recaptació Comptes de recaptació

1957 1957Comptes de recaptació -

1958 1963Comptes de recaptació -

1964 1967Comptes de recaptació -
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Sèrie 101.02.04.01.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Talles, estimes, 
cadastre

1819 1846"Apeo de tierras del término de Tayá y Masnou hecho en 1819, dividido en 1842 y unido el 

de Alella de Mar en 1846"

Llibre de fitació de les terres de Teià, Masnou i Alella. Conté documents solts.

-

1960 1970Plànol parcel·lari del Masnou per les contribucions -

Sèrie 101.02.04.02.01

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Amillaraments i 
apèndixs

1861 1900Índex alfabètic i numèric dels propietaris de la vila del Masnou -

1865 1865Amillarament

Llibre 

-

1876 1900Amillarament

Apèndixs 

-

1879 1879Amillarament

Fulls declaratoris de la riquesa rústica i urbana. Taules de tants per cent

-

1879 1880Amillarament

Esborranys per l'establiment del nou amillarament

-

1882 1916Traspassos de propietats de l'impost de l'amillarament i territorial

Documents notarials i llista de canvi de propietaris de finques rústiques i urbanes

-

1901 1936Amillarament

Apèndixs 

-

1942 1956Amillarament

Apèndixs 

-

1944 1944Llibre d’amillarament -

1945 1945Llibre d’amillarament -

1945 1949Amillarament

Refosa dels apèndixs 

-
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Sèrie 101.02.04.02.03

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Contribució territorial

1837 1845Contribució territorial -

1846 1851Contribució territorial -

1852 1856Contribució territorial -

1857 1862Contribució territorial -

1863 1868Contribució territorial -

1868 1875Contribució territorial -

1870 1925Contribució territorial urbana i rústica 

Ordenat per cognom del propietari. De cada persona es diu les propietats que tenia i els traspassos o vendes 
posteriors. Llibre de gran format.

-

1875 1880Contribució territorial -

1880 1894Contribució territorial -

1882 1883Llibre de traspàs de finques rústiques i urbanes -

1882 1883Contribució territorial

Índex general de contribuents

-

1906 1924Llibre de traspàs de domini -
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Sèrie 101.02.04.02.05

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Contribució territorial 
rústica i pecuària

1850 1850Registre de finques rústiques 

Inclou plànols. Terme municipal del Masnou i Alella de Mar

-

1880 1880Quadern que acompanya al plànol de finques rústiques 

Del terme municipal del Masnou 

-

1894 1933Contribució territorial rústica i pecuària -

1933 1953Llibre de variacions de parcel·les rústiques

Conté alguns fulls solts.

-

1934 1953Contribució territorial rústica i pecuària -

1937 1937Llibre d'altes de la contribució rústica i pecuària -

1945 1945Índex de riquesa dels contribuents de contribució territorial rústica i pecuària -

1954 1972Contribució territorial rústica i pecuària -

1956 1970Cèdules de propietat de riquesa rústica

Fitxes de la diputació provincial de propietaris del cadastre de la riquesa rústica. Inclou cèdules en blanc.

-
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Sèrie 101.02.04.02.08

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Contribució territorial 
urbana

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum primer; fulls de l'1  al 350 

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum dos; fulls del 351 al  700 

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum tres; fulls del 701 al 1050

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum dos; fulls del 351 al  700 

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum quatre; fulls del 1051 al 1496

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum quatre; fulls del 1051 al 1496

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum primer; fulls de l'1  al 350 

-

1893 1893Registre fiscal de finques urbanes

Volum tres; fulls del 701 al 1050

-

1894 1911Contribució territorial urbana -

1912 1919Contribució territorial urbana -

1920 1929Contribució territorial urbana -

1921 1931Llibre d'anotacions dels traspassos de finques urbanes

Padró

-

1930 1941Contribució territorial urbana -

1932 1932Expedient de baixa d'un edifici

Edifici comprat per l'ajuntament per eixamplar la via pública

-

1939 1941Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana. Conté relació d'altes i baixes

-

1941 1941Contribució territorial urbana -

1941 1941Contribució territorial urbana -

1941 1941Contribució territorial urbana -

1942 1950Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana

-

1942 1951Contribució territorial urbana -
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1946 1958Contribució territorial urbana -

1950 1955Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana. Conté altes i baixes

-

1952 1952Contribució territorial urbana -

1953 1953Contribució territorial urbana -

1953 1953Contribució territorial urbana -

1953 1956Contribució territorial urbana -

1955 1960Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana

-

1958 1959Contribució territorial urbana -

1959 1961Contribució territorial urbana -

1960 1962Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana

-

1961 1962Contribució territorial urbana -

1962 1963Contribució territorial urbana -

1962 1967Arbitris municipal urbana

Padró 

-

1963 1964Contribució territorial urbana -

1963 1970Llibre de traspassos de domini d'urbana

Altes a la contribució territorial urbana

-

1964 1965Contribució territorial urbana -

1965 1971Traspassos de domini d'urbana -

1965 1972Contribució territorial urbana -
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Sèrie 101.02.04.02.09

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Contribució sobre 
edificis i solars

1905 1905Llibre registre d'edificis i solars

Inclou llibre índex de propietaris.

-

1910 1910Padró d'edificis i solars -

1960 1960Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1960 1960Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1960 1960Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1960 1960Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1960 1961Arbitris de solars sense edificar

Padró

-

1961 1961Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1961 1961Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1961 1961Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1961 1961Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1962 1962Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1962 1962Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1962 1962Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1962 1962Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

1962 1962Talonaris d'arbitris de solars sense edificar -

Sèrie 101.02.04.02.11

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Plusvàlues

1944 1971Plusvàlues -

1964 1976Taxes d'equivalència de plusvàlua -
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Sèrie 101.02.04.02.12

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Contribució industrial

1845 1864Contribució industrial -

1861 1864Contribució industrial

Relació dels capitans i embarcacions de Masnou matriculats a Barcelona

-

1864 1879Contribució industrial -

1870 1887Contribució industrial

Altes i baixes

-

1879 1888Contribució industrial -

1887 1900Contribució industrial -

1896 1905Contribució industrial -

1904 1913Contribució industrial -

1914 1925Contribució industrial -

1918 1925Llibre registre d'altes de la contribució industrial i cotxes -

1918 1926Llibre registre de baixes de la contribució industrial -

1920 1926Contribució industrial -

1922 1922Augments de la contribució industrial

Relació nominativa

-

1925 1945Contribució industrial -

1926 1936Llibre registre d'altes de la contribució industrial -

1926 1936Llibre registre de baixes de la contribució industrial -

1936 1943Contribució industrial

Registre d'altes

-

1936 1944Llibre registre de baixes de la contribució industrial -

1943 1952Llibre registre d'altes de la contribució industrial -

1944 1949Llibre registre de baixes de la contribució industrial -
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1946 1956Contribució industrial -

1957 1961Contribució industrial -

1960 1974Taxes i arbitris sobre contribució industrial

Padró 

-

1962 1963Obertures i traspassos industrials -

1962 1965Contribució industrial -

1965 1972Contribució industrial -

Sèrie 101.02.04.02.13

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Llicència fiscal

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm.  921 - 1168

-

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm. 1169 - 1421

-

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm.  236 - 467

-

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm.  1 - 236

-

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm.  697 - 920

-

1900 1925Llibre de registre fiscal

Núm.  468 - 696

-

1907 1907Llibre de registre fiscal

Padró

-

1952 1976Llibre registre de baixes de contribució industrial -

1958 1958Llibre d'altes de llicències fiscals -

1961 1961Contribució industrial

Llicències fiscals

-

1962 1977Llibre altes de llicències fiscals

Conté llistat de baixes de contribució industrial per no presentar la declaració jurada 

-

1963 1964Certificats de les llicències fiscals emeses -
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Sèrie 101.02.04.02.15

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Impost de consums

1846 1861Contribució de consums -

1861 1876Contribució de consums -

1875 1884Contribució de consums -

1878 1887Contribució de consums 

Cereals i sal

-

1881 1888Contribució de consums -

1884 1891Contribució de consums -

1894 1909Contribució de consums 

Cereals i  sal

-

1898 1909Arbitri de l'escorxador i impost de consum sobre les carns de porc

Registre

-

1909 1919Contribució de consums -

1909 1929Arbitri de l'escorxador i impost de consum sobre les carns de porc

Registre

-

1929 1938Arbitri de l'impost de consum sobre les carns de porc

Registre

-

1939 1945Arbitri de l'impost de consum sobre les carns de porc

Registre dels porcs sacrificats

-

1946 1962Contribució de consums

Impost del vi

-

1951 1962Contribució de consums de luxe -

Sèrie 101.02.04.02.16

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Impost d'utilitats

1919 1924Impost municipal d'utilitats -

1923 1941Impost municipal d'utilitats -

Sèrie 101.02.04.02.17

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Impost de la sal

1881 1901Contribució de consums

Impost de la sal

-
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Sèrie 101.02.04.02.18

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Impost de cèdules 
personals

1869 1875Impost personal 

Repartiment

-

1882 1887Padró de cèdules personals

Padrons i llistes cobratòries

-

1883 1884Padró de cèdules personals -

1883 1889Padró de cèdules personals -

1887 1891Padró de cèdules personals

Padrons i llistes cobratòries

-

1889 1890Padró de cèdules personals -

1890 1891Padró de cèdules personals -

1890 1892Padró de cèdules personals -

1891 1893Padró de cèdules personals -

1891 1912Padró de cèdules personals

Padrons i llistes cobratòries

-

1892 1893Padró de cèdules personals -

1913 1916Padró de cèdules personals

Padrons

-

1917 1923Padró de cèdules personals

Padrons

-

1923 1931Padró de cèdules personals

Padrons

-

1931 1931Resultat de la inspecció del padró de cèdules personals -

1932 1936Padró de cèdules personals

Padrons

-

1937 1940Padrons de cèdules personals -
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Sèrie 101.02.04.02.20

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Circulació de vehicles

1863 1953Impost municipal de circulació de vehicles

Padrons

-

1898 1958Impost municipal de circulació de vehicles

Altes i baixes

-

1920 1923Impost de carruatges de luxe

Padró

-

1934 1965Arbitri de motors

Padró 

-

1947 1947Llibre registre de vehicles

Altes i baixes 

-

1947 1958Impost municipal de circulació

Altes i baixes

-

1950 1960Carros i pecuària

Esborrany padró

-

1951 1957Llibre registre de vehicles

Baixes 

-

1952 1957Llibre registre de vehicles

Altes 

-

1954 1963Impost municipal de circulació de vehicles

Padrons

-

1960 1961Padró de motors -

1964 1964Entrada de vehicles a edificis particulars

Padró

-

1964 1971Impost municipal de circulació de vehicles

Padrons

-

1964 1973Arbitri de motors

Padró 

-

1965 1965Impost municipal de circulació de vehicles

Velomotors

-

1965 1965Impost municipal de circulació de vehicles

Bicicletes

-

1965 1965Impost municipal de circulació de vehicles

Gossos i carros

-
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Sèrie 101.02.04.02.21

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i 
estatals

Arbitris

1895 1921Arbitris municipals

Registre de carruatges, bicicletes, gossos i cotxes

-

1917 1960Contribucions sense identificar -

1931 1962Padrons d'arbitris municipals -

1940 1949Arbitris municipals

Registre de carruatges, bicicletes, gossos

-

1943 1943Casetes i tendals de platja

Padró

-

1953 1961Tendals

Padró

-

1960 1961Arbitri venda embotits

Padró

-

1960 1974Arbitris municipals

Padró: Vigilància i seguretat; inspecció industrial;  clavegueram; anuncis; motors; tendals; aparadors i vitrines; 
ocupació de la via pública. Inclou: relació nominal de deutors

-
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Sèrie 101.02.04.03.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Contribucions 
especials

1856 1880Impostos especials: combatre la fil·loxera -

1870 1870Impost parroquial -

1893 1938Visites inspectors del timbre

Certificats 

-

1893 1964Contribucions especials: pedregada, enllumenat, estiuejants

Exempció per una pedregada; enllumenat públic i estiuejants

-

1908 1921Contribució pesos i mesures -

1914 1962Impostos especials

Arbitris d'escombraries, clavegueram, tabac,  penjada de cartells i impost especial per combatre les plagues 
del camp

-

1930 1936Contribucions especials: pavimentació

Carrer Antonio Maura

-

1940 1940Pavimentació de carrers -

1942 1942Pagament del cementiri

Padró i llistes cobratòries 

-

1948 1966Contribucions especials: pavimentació

Carrers:
1948, 1967 Miquel Biada
1965 Can Galbany
1966 Joan Llampallas

-

1960 1970Fitxes personals de contribuents d'exaccions municipals -

1962 1972Contribucions especials: escombraries i clavegueram

Escombraries i clavegueram

-

1963 1963Contribucions especials: pavimentació 

Carrers: Torrent de l'ase; torrent Tomàs Vives; Doctor Agell; General Solchaga i plaça Jaume Bertran; del 
Carme; 27 de gener; St. Felip i Plaça Calvo Sotelo

-

1964 1966Contribucions i recaptació

Enllumenat i pavimentació de carrers

-

1965 1965Contribució per realitzar balls i espectacle -

1965 1971Contribucions especials: enllumenat

Carrers: 1965 Sant Pere, 27 de Gener, Romà Fabra, Navarra, Sant Felip, Mestres Villà, Lluís Millet, Jover 
Serra 
1966 Jacint Verdaguer
1970-1971 Capitans Comelles
1970 Bonaventura Bassegoda i Amigó, Antoni Maura
1971 Sant Josep, Sant Francesc, J. Anselm Clavé, Ntra. Senyora del Carme

-
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Sèrie 101.02.04.04.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Drets i taxes

1935 1935Preus de l'ordenança d'obres de l'Ajuntament del Masnou que han de regir durant l'any 1935 -

Sèrie 101.02.04.05.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FISCALITAT Multes

1881 1934Multes municipals i governatives -

1959 1962Registre de multes governatives -

1964 1966Registre de multes governatives -

1965 1965Índex de multes governatives

Ordre alfabètic

-

1965 1965Multa -

Sèrie 101.02.05.01.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA JUNTES I 
COMISSIONS

Junta Municipal

1872 1873Reunió de la Junta Municipal

Actes

-

1872 1899Junta Municipal d'Associats -

1899 1914Junta Municipal d'Associats -

Sèrie 101.02.05.02.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA JUNTES I 
COMISSIONS

Juntes i Comissions 
d'Hisenda. Comissió 
de Govern

1924 1925Comissió avaluatòria de la part personal del repartiment

Actes 

-

1928 1928Constitució de la comissió d'avaluació de la part real

Personal del repartiment

-

Sèrie 101.02.05.03.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA JUNTES I 
COMISSIONS

Junta Pericial

1876 1888Junta d'Amillarament -

1883 1905Junta Pericial -

1901 1909Junta Pericial -
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Sèrie 101.02.08.00.00

DatesTítol / Descripció 

HISENDA FÀBRICA DE 
MONEDA

1936 1939Paper moneda de l'Ajuntament republicà del Masnou -

1936 1939Paper moneda de l'Ajuntament republicà del Masnou -

1936 1939Paper moneda de l'Ajuntament republicà del Masnou -

1936 1939Paper moneda de l'Ajuntament republicà del Masnou

Dos fulls, relació de paper moneda

-

1936 1939Paper moneda de l'Ajuntament republicà del Masnou -

Sèrie 101.03.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Proveïment de 
productes per a 
consum de la població

1868 1888Disputa per l'exclusivitat de la venda de carn -

1880 1880Petició de la supressió de la duana

Per la competència comercial

-

1886 1887Proveïments de carn al mercat -

1933 1933Proveïments de fruita i guies de transport -

1934 1934Preus de venda del pa i verdures -

Sèrie 101.03.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Aigües, fonts públiques 
i safareig

Contractació d'aigües 
(concessió)

1902 1902Regles per la concessió del pas d'aigües potables pel subsòl de la via pública -

1929 1978Documentació d'Honorio González Pastrana sobre l'abastiment i concessió d'aigües al 

Masnou

Conté correspondència, documents de la seva activitat com a conseller a l'Ajuntament, documents de 
l'empresa d'aigües SOREA, sentències relacionades, memòries del servei d'aigües i pressupostos dels anys 
70, acords de l'Ajuntament sobre abastiment d'aigua, còpia de l'acta de constitució de la societat Aguas Hereu 
Tomàs l'any 1929 i plecs de condicions de concursos d'abastiment d'aigües del Masnou.

-

1936 1936Proposta de municipalització del proveïment de l'aigua -

1959 1972Municipalització del servei d'aigües

Conté documentació original i còpies de convenis, acords.

-
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Sèrie 101.03.02.02.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Aigües, fonts públiques 
i safareig

Aprofitament d'aigües. 
Subministrament 
domiciliari d'aigua 
potable

1883 1883Expedient del recurs contra la provisió d'Alcaldia de construir canonades per conduir 

aigua a la plaça del Mercat.

Recurs interposat per Andreu Palau i altres. Inclou plànols de la situació dels pous de diversos propietaris al 
carrer Principal i perfil longitudinal de la mina comunal del Masnou, fets per Pere Andreu.

-

1942 1942Pou a la finca Riquers -

1952 1952Registre d'abonats a aigües Sors i aigües Hereu Tomàs -

1957 1984Mina "la Cresta" -

Sèrie 101.03.02.02.03

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Aigües, fonts públiques 
i safareig

Aprofitament d'aigües. 
Subministrament 
domiciliari d'aigua 
potable

Fitxes de consum 
d'aigua potable

1950 1952Padrons del servei d'aigua -

1953 1960Padrons del servei d'aigua -

Sèrie 101.03.02.03.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Aigües, fonts públiques 
i safareig

Informes sobre 
abastament d'aigua 
potable

1935 1936Estadístiques i qüestionaris de l'abastament d'aigües -

Sèrie 101.03.02.04.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Aigües, fonts públiques 
i safareig

Fonts i safareigs

1882 1882Plec de condicions i anunci per construcció d'una font pública al carrer de Sant Pere.

Caldrà construir canonades des del carrer transversal anomenat de Can Renter fins al carrer de Sant Pere, al 
centre de les cases anomenades Can Arnau.

-

1882 1882Plec de condicions i anunci per construcció d'una font pública a la plaça de Can Ramon. -

1931 1931Instal·lació d'una font pública -

Sèrie 101.03.03.02.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Mercats i fires Mercat

1879 1880Centralització a les places dels llocs de venda de carn -

1963 1971Normes sanitàries del mercat -
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Sèrie 101.03.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Escorxador

1865 1868Adquisició de terrenys per construir l'escorxador

Es desestima en primer lloc i finalment Francisca Sors de Casas cedeix uns terrenys

-

1886 1892Dietari de les carns sacrificades a l'escorxador -

1898 1902Registres de carns d'oví i boví

Conté dibuixos 

-

1903 1909Registres de carns d'oví i boví

Conté dibuixos 

-

1910 1910Permís per la matança d'animals -

1910 1918Registres de carns d'oví i boví -

1918 1926Registres de carns d'oví i boví -

1926 1932Registres de carns d'oví i boví -

1932 1932Canvi d'horari de l'escorxador -

1932 1944Registres de carns d'oví i boví -

Sèrie 101.03.05.02.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Escorxador Gestió de l'escorxador

1899 1974Escorxador municipal

Expedients relatius a la propietat terrenys, projecte de remodelació i assegurança de l'escorxador, inspecció 
de sanitat. Plànol

-
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Sèrie 101.03.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Control de proveïments

1931 1931Declaració de la collita del vi -

1931 1932Declaració de collites i existències -

1933 1933Declaració de quilos de fruita per exportar a França -

1937 1938Nòmina de les despeses per l'atenció als refugiats 

Guerra Civil

-

1937 1938Pagaments per l'atenció dels refugiats

Guerra Civil

-

1937 1938Balanç i racionament als refugiats de la Guerra Civil -

1938 1938Repartiment de les targetes de racionament -

1939 1945Relació de les botigues, forns de pa i cartilles de racionament -

1940 1940Padró per al racionament familiar -

1945 1945Servei de racionament -

1945 1951Distribució dels articles als comerços per la seva venda -

1945 1955Relació de les botigues, forns de pa i cartilles de racionament -

1957 1970Avançament de les collites per la Junta Local de Proveïments -

Sèrie 101.03.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Juntes i comissions 
municipals

1930 1930Reglament de la Junta de Sanitat 

Pel proveïment de la llet

-

1938 1938Règim dels Sindicats Col·lectivitzats Agrícoles 

Per la venda dels seus productes als mercats

-

1946 1946Constitució de la Junta local de proveïment de bestiar -
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Sèrie 101.03.08.01.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Transport públic Expedients

1961 1981Transport públic urbà

Informes jurídics, concessió servei, estudi econòmic any 77. Transports Aragó i tarifes. Línia d'autobusos

-

1965 1992Informes Transports Públics Aragó

Inclou balanç 1985-1989

-

Sèrie 101.03.08.03.00

DatesTítol / Descripció 

PROVEÏMENTS Transport públic Llicència de transport 
públic de viatgers

1927 1933Còpies de concessions de línies de transport de viatgers -

Sèrie 101.04.01.02.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Centres assistencials i 
de beneficència

Peticions d'ingressos 
en centres 
assistencials

1904 1904Sol·licitud d'ingrés a un manicomi

Margarita Soler Casassa

-

1914 1947Sol·licitud d'hospitalització de malalts mentals -

1935 1935Sol·licitud la reclusió d'un malalt mental

Condicions de reclusió segons la Generalitat de Catalunya 

-

Sèrie 101.04.01.03.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Centres assistencials i 
de beneficència

Centres assistencials

1910 1937Casa Benèfica

Despeses del manteniment

-

Sèrie 101.04.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Beneficis de pobres, 
causes pies, almoines, 
llegats

1947 1947Relació de donatius pro damnificats de Cadis -

1947 1947Relació de donatius pro damnificats de Cadis -

1947 1968Donatius oferts durant diverses festes i llista de les persones receptores -
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Sèrie 101.04.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Atenció als refugiats i 
orfes de guerra

1937 1938Pagaments per l'atenció dels refugiats

Guerra Civil

-

1937 1938Correspondència sobre l'atenció als refugiats

Guerra Civil

-

1937 1938Nòmina de les despeses per l'atenció als refugiats 

Guerra Civil

-

1937 1938Cens dels refugiats 

Guerra Civil

-

1940 1941Investigació de les persones mortes i desaparegudes

Inclou informació sobre persones que van efectuar l'assassinat. Guerra civil

-

1944 1944Obra Nacional de protecció als orfes de la guerra -

1946 1953Pagament de les pensions als orfes 

Guerra Civil

-

Sèrie 101.04.04.01.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Subsidi al combatent Correspondència

1898 1899Creació d'un centre d'acollida dels soldats repatriats d'ultramar

Conté l'inventari cedit per l'Ajuntament

-

Sèrie 101.04.04.03.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Subsidi al combatent Expedients personals

1944 1945Subsidi al combatent

Expedients personals, nòmines, padrons d'altes i baixes i formularis

-

1945 1945Relació dels excombatents residents al Masnou -

Sèrie 101.04.05.02.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Assistència social Concessió d'ajuts

1897 1897Sol·licitud de beneficència a l'Ajuntament per part d'un particular

Gaietana Roca, vídua de Valldeneu

-

1900 1900Servei farmacèutic pels pobres -

1944 1946Rebuts dels pagaments a particulars

Almoines per treballs realitzats

-

1947 1959Rebuts dels pagaments a particulars

Almoines i per treballs realitzats

-

1965 1983Ajuda familiar

1970-1983: ajuda familiar, 1965-1966 ajuda per natalitat, 1973-1978 estadístiques d'ajuda familiar 

-
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Sèrie 101.04.05.03.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Assistència social Informes, memòries, 
programes

1938 1938Declaració de pobresa -

Sèrie 101.04.05.04.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Assistència social Padró de beneficència

1894 1899Registre dels veïns pobres que reben ajuda -

1911 1926Padrons dels veïns pobres amb dret a beneficència municipal -

1927 1927Padró de persones cegues -

1941 1946Fitxes personals de beneficència

De l'Ajuntament i de la Falange del Masnou

-

1941 1946Fitxes personals de beneficència

De l'Ajuntament i de la Falange del Masnou

-

Sèrie 101.04.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Actuacions contra l'atur

1934 1934Comunicacions referents a actuacions contra l'atur -

1934 1934Borsa de treball -

1935 1936Sol·licitud d'una subvenció per la construcció de la xarxa de clavegueres -

Sèrie 101.04.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Cooperació i 
solidaritat. ONGs

1879 1879Subscripció oberta per diversos veïns per recaptar fons pels afectats per les inundacions 

de Múrcia, Lorca, Oriola i Almeria

Conté llista de persones i diners que donen. Escrit a llapis.

-

1950 1950Donatius al damnificats per riuades a la província de Barcelona i de Ribadelago (Zamora) -

1960 1960Donatiu a la Casa Benèfica per la compra d'un televisor -

1960 1961Donatius pro Nadal -
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Sèrie 101.04.09.00.00

DatesTítol / Descripció 

BENEFICÈNCIA I 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Juntes, comissions, 
patronats. Junta local 
de Reformes Socials

1897 1898Comissió d'Auxili als soldats malalts i ferits

Guerra de Cuba i Filipines

-

1898 1898Ban de la Junta General d'Auxili 

Als pobres perjudicats per inundacions de la província de Barcelona

-

1901 1901La Societat Cooperativa Obrera, Economia Masnovense 

Participació en un concurs

-

1905 1905Reial Decret i Instrucció per l'exercici del Protectorat del Govern en beneficència particular -

1905 1905Reglament Especial de Beneficència General -

1905 1905Legislació de beneficència -

1934 1934Patronat Municipal d'Assistència Social

Estatuts, creació d'arbitris i sol·licitud de subvenció

-

1939 1945Llibre de caixa de la Junta local de protecció de menors -

1957 1970Comissió d'ajuda familiar

Llibre d'actes

-

1957 1972Comissió d'ajuda familiar

Conté: esborranys d'actes 1964-1972, dictàmens 1957, estats de comptes 1966-1972, expedients de baixes 
1957-1972, expedients de jubilats i pensionistes 1957

-
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Sèrie 101.05.01.01.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Cementiri i serveis 
funeraris

Gestió de tombes

1844 1883Adquisició de nínxols

Conté llibret "títol particular de drets funeraris" en blanc i títols de propietat de nínxols de particulars.

-

1865 1900Pagament dels nínxols del cementiri segons els gremis de treballadors -

1869 1977Registre historial dels nínxols

Núm. 1. Nínxols de propietat. Registre d'enterraments

-

1869 1982Registre historial dels nínxols 

Núm. 2. Nínxol 37 illa 10bis-nínxol 12 illa 31. Nínxols de propietat

-

1869 1982Registre historial dels nínxols 

Núm. 1. Nínxol 1 illa 1-nínxol 36 illa 10bis. Nínxols de propietat

-

1869 1986Títols de propietat de panteons

Canvis de nom i numeració. Títols anul·lats. Illes 1-2

-

1870 1982Registre historial dels panteons

Núm. 1

-

1871 1885Títols de propietat dels nínxols del cementiri

Conté documents acreditatius.

-

1873 1983Registre historial dels nínxols 

Núm. 3. Nínxol 13 illa 31-nínxol 16 illa 41. Nínxols de propietat

-

1877 1967Registre historial dels nínxols llogats

Núm. 4rt / núm. 1. Conté llistats del lloguer de nínxols caducats 1924, 1931

-

1877 1974Registre historial dels nínxols

Núm. 2. Nínxols de propietat. Registre d'enterraments

-

1899 1900Expedients i registre de trasllat de cadàvers de l'antic al nou cementiri -

1900 1915Relació de propietaris de nínxols i panteons

Conté un traspàs de títol de cementiri i un plànol del cementiri a llapis. 

-

1901 1943Registre historial dels nínxols llogats

Núm. 2. Conté una normativa per la bona marxa del fitxer 193? 

-

1901 1983Títols de propietat panteons

Canvis de nom i numeració illes 3-4

-

1929 1976Registre historial dels nínxols

Núm. 3. Nínxols de propietat. Registre d'enterraments

-

1949 1975Relació de nínxols llogats

Molt dolent

-

1963 1974Registre historial dels nínxols de lloguer

Esborrany. Núm. 5. Conté una notificació de nínxol caducat

-
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Sèrie 101.05.01.02.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Cementiri i serveis 
funeraris

Registre 
d'enterraments

1871 1931Autoritzacions i certificats d'enterraments -

1894 1910Registre i drets d'enterrament i els ingressos per venda de solars -

1896 1903Registre d'enterraments -

1904 1920Registre d'enterraments 

Gener-abril

-

1911 1918Registre d'enterraments

Import del que han de pagar pels serveis funeraris

-

1920 1928Registre d'enterraments 

Juliol-setembre

-

1928 1935Registre d'enterraments 

Octubre-novembre

-

1935 1939Registre d'enterraments 

Esborrany

-

1935 1964Registre enterraments a la capella del cementiri -

1939 1949Registre d'enterraments -

1949 1954Registre d'enterraments

Esborrany

-

1954 1958Registre d'enterraments 

Abril-maig

-

1958 1962Registre d'enterraments

Juny-agost

-

1962 1962Registre d'enterraments 

Esborrany

-
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Sèrie 101.05.01.03.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Cementiri i serveis 
funeraris

Gestió del cementiri

1841 1899Registre general del cementiri. Volum 2

És un llibre. És un llibre. Té índex per cognoms.

-

1841 1899Registre general del cementiri. Volum 1

És un llibre. Té índex per cognoms.

-

1845 1899Registre general del cementiri. Volum 3

És un llibre.

-

1865 1867Donació del gremi de Mariners per construir el cementiri -

1868 1868Reglament del cementiri del Masnou de 1868

Manuscrit. 2 exemplars

-

1883 1883Informe de les condicions higièniques del cementiri -

1885 1885Normes i tarifes de l'enterramorts -

1888 1895Llibre de caixa del cementiri 

Càrrec i descàrrec

-

1890 1934Servei de cotxe funerari i tarifes establertes

Inclou llista de morts que s'han dut en cotxe funerari d'abril de 1889 a novembre de 1890 i catàleg de cotxes i 
taüts.

-

1901 1901Registre de l'exhumació del cementiri antic al nou

És un llibre.

-

1913 1913Despeses en obres al cementiri -

1931 1931Reglament i taxes del cementiri -

1960 1970Plànol cementiri municipal

Indica titularitat nínxols i panteons

-

Sèrie 101.05.01.04.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Cementiri i serveis 
funeraris

Juntes i Comissions

1865 1883Reglament del cementiri del sud oest de Barcelona, del cementiri rural de Vic i d'Arenys de 

Mar.

-
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Sèrie 101.05.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Epidèmies i contagis

1885 1885Instruccions d'higiene per prevenir el còlera -

1885 1885Préstec extraordinari per combatre el còlera -

1885 1885Estadística de les persones mortes pel còlera -

1932 1932Mesures contra l'aparició de brots de febre de Malta -

Sèrie 101.05.03.01.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Inspecció sanitària. 
Laboratori municipal

Vigilància d'aigua per 
consum públic

1925 1936Anàlisi de l'aigua i de l'escorxador -

1927 1927Anàlisis d'aigua

Anàlisi d'aigua del Masnou. Fet pel laboratori d'higiene del partit de Mataró

-

Sèrie 101.05.03.02.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Inspecció sanitària. 
Laboratori municipal

Vigilància  de 
productes de consum

1932 1938Inspecció sanitària de productes alimentaris -

Sèrie 101.05.03.03.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Inspecció sanitària. 
Laboratori municipal

Control sanitari de la 
població. Vacunació

1846 1851Registre de les butlletes de sanitat -

1907 1907Campanya de vacunació -

1929 1943Llibre registre dels vacunats al Masnou -

1939 1942Certificats de vacunació -

Sèrie 101.05.03.04.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Inspecció sanitària. 
Laboratori municipal

Desinfecció i 
desratització

1933 1933Inspecció a una casa particular 

Propietat de Teresa Cendra Muntadas

-

1964 1964Desratització dels espigons -
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Sèrie 101.05.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Personal facultatiu, 
cos mèdic municipal

1874 1887Presa de possessió dels metges visitadors de les naus del port -

1880 1936Nomenament de metges

Nomenament del metge Josep Torrubia Zea

-

1881 1951Nomenament de farmacèutics i expedients d'obertura de farmàcies -

1892 1892Relació de metges i farmacèutics establerts al Masnou -

1896 1899Distribució dels metges i farmacèutics 

Diferents districtes del Masnou

-

1898 1904Nomenament del servei mèdic pels pobres -

1900 1931Nomenament de llevadores

Francisca Pagès Batlle i Rosa Serra i Alsina

-

1906 1914Provisió de la plaça de veterinari i inspector de carns -

1918 1918Patents de metges -

1933 1933Certificats mèdics -

Sèrie 101.05.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Centres sanitaris 
municipals

1931 1931Inventari dels utensilis del dispensari municipal del Masnou -

Sèrie 101.05.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Farmàcies

1881 1951Nomenament de farmacèutics i expedients d'obertura de farmàcies -

1889 1912Còpies dels títols de farmacèutics per exercir lliurement -

1934 1934Memòria de la inspecció farmacèutica al Masnou -

1963 1985Llicències d'obertura de farmàcies

Inclou antecedents

-
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Sèrie 101.05.09.03.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Inspecció veterinària Cens i identificació 
veterinària

1948 1975Registre de gossos

Relació i liquidació de les plaques de gossos entregades. Cens caní

-

1964 1982Cens de gossos -

Sèrie 101.05.11.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Juntes i comissions 
municipals

1870 1877Llibre de sol·licituds presentades a la Junta del Nou Cementiri -

1870 1882Llibre d'actes de la Junta del Nou Cementiri -

1873 1885Junta del Cementiri

Renovació dels càrrecs

-

1885 1886Llibre d'actes de la Junta del Cementiri -

1885 1899Actes de la Junta Local de Sanitat -

1902 1935-

1925 1925-

1925 1930-

1929 1929-

1930 1930-

1932 1932

Llibre d'Actes de la Junta Local de Sanitat

Acta d'inspecció de la Junta Local de Sanitat 
Inspecció de les cases del C/ Sant Rafael

Reglament de Sanitat Municipal 

Reglament de la sanitat local

Inclou correspondència

Reglament de la Junta de Sanitat 

Pel proveïment de la llet

Inspecció a l'escorxador municipal i al cementiri -

Sèrie 101.05.12.00.00

DatesTítol / Descripció 

SANITAT Neteja viària, recollida i 
tractament de residus 
sòlids

1933 1934Oferta de maquinària per a la neteja de carrers

Catàleg publicitari.

-
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Sèrie 101.06.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

1919 1932Plànols per polígons de l’Institut Geogràfic i Cadastral -

1936 1936Plànol dibuixat a ma amb el canvi de numeració de carrers

També s’hi indica els carrers per on passen els serenos. El plànol té dibuixats a ma alguns edificis importants 
del poble.

-

1940 1970Cadastre de rústica

Inclou apèndixs de variacions de diversos anys i relació de propietaris de parcel·les segons els plànols per 
polígons.

-

Sèrie 101.06.02.02.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Normes subsidiàries i 
complementàries, 
ordenances 
d'edificació

1883 1883Clausura de l'edifici de correus i telègrafs

Edifici en mal estat

-

1894 1896Normes per construir a la carretera Nacional II -

1933 1933Rasant del primer carrer longitudinal de la urbanització de Tomàs Vives

Arquitecte Pere-Jordi Bassegoda i Musté.

-

Sèrie 101.06.02.04.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Plans parcials

1880 1880Projecte d'urbanització dels terrenys propers al carrer Rastillo

Propietat de Miquel Amat Lluch. Inclou plànols.

-

1926 1926Certificació de l'acta del ple sobre la urbanització dels terrenys situats entre el Torrent 

Umbert i el camí antic d'Alella.

-

1930 1933Projecte d'urbanització de Bell Indret

De Tomàs Vives Jansana. Situada al torrent Xic, partida de l'ermot, al nord de la plaça d'Alfons XIII, entre el 
dit torrent i el torrent de Vallmora. Inclou plànol.

-

1934 1936Urbanització de la Mesquita

En la part corresponent al carrer de Fontanills i a les finques del carrer de la Gaditana del projecte executat 
per Gaietà Buïgas l'any 1900.

-

Sèrie 101.06.02.05.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Estudis de detall

1942 1942Informe de l'arquitecte municipal Pere-Jordi Bassegoda sobre el projecte de formació 

d'una plaça a la cruïlla entre pg. Romà Fabra, c. Sant Miquel i torrent de Vallmora.

Proposa dues solucions. És l'actual plaça Marcelina Monteys.

-
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Sèrie 101.06.02.06.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Projectes 
d'urbanització

1931 1931Projecte d'obertura d'un carrer a l'Eixample

Plànol. Carrer transversal a l'Eixample Umbert

-

1932 1932Expedient d'adquisició d'una parcel·la a la Cooperativa de Cases Barates la Masnouense

Situada davant de l'escorxador municipal. Per expropiació.

-

1932 1932Perfils dels carrers de la urbanització de Francesc Aymar

Són quatre plànols relligats.

-

1933 1933Projecte d'urbanització d'uns terrenys junt a la plaça Y

Plànol. Terrenys que ven la Comissió de participants de l'herència Casas

-

1936 1936Urbanització del carrer lletra H

3 cartes.

-

1936 1936Model de construcció de voreres de la Generalitat de Catalunya

1 pàgina

-

Sèrie 101.06.02.08.01

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Serveis tècnics Informes i estudis

1902 1902Cadastre d'edificis públics i les condicions sanitàries dels desaigües i baixants -

1912 1912Inspecció sanitària a les indústries de la població -

1956 1956Informe sobre la protecció d'elements arquitectònics típics

Informe de l'arquitecte Pere-Jordi Bassegoda.

-

1961 1961Justificació de les deficiències dels carrers Sant Felip i Torrent de Riquers -

1962 1962Informe tècnic sobre les riuades

Signat per l'arquitecte Pere-Jordi Bassegoda.

-
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Sèrie 101.06.02.08.02

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Planejament i gestió 
urbanística

Serveis tècnics Registre de carrers

1918 1918"Discurs pronunciat pel mestre Lluís Millet i Pagès a la vila del Masnou el dia 30 de juny de 

1978, en donar el seu nom al carrer on va néixer"

Imprès l'any 1967.

-

1934 1958Retolació i canvi de noms de carrers

Inclou expedient de canvi de noms dels carrers del 1939 i tres factures de retolació de 1934.

-

1940 1950Retolació de carrers del Masnou -

1961 1961Dedicació d'un carrer a la "Brigada Azul" -

1961 1961Dedicació del carrer denominat antigament "Baixada del circ" al "Doctor Agell" -

1962 1962Retolació carrers "Pintor Villà", "Rector Pineda", "Capitans Comellas Fàbregas", "División 

Azul" i "Bonaventura Bassegoda Amigó"

-

1962 1962Dedicació de l'antic carrer "Torrent Riquers" a Tomàs Vives Jansana -

1963 1963Canvi de denominació de l'antic "Camí d'Alella" per "Avinguda Joan XXIII" -

1964 1964Retolació d'un carrer de l'urbanització Santa Madrona amb el nom de "John F. Kennedy" -

1964 1964Dedicació d'un carrer a Pere Maristany Noms -

1964 1964Dedicació d'un carrer al Pintor Domènech -

1964 1964Retolació dels carrers de l'urbanització Nord-oest amb els noms de les comarques -

1965 1965Petició per anomenar un carrer amb el nom de Joan Montals i Font-rodona -
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Sèrie 101.06.03.01.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Obres generals 
d'infraestructura

1872 1945Alineació de carrers

Carrers: Cal Abel, finques d'Esperança Font de Malet, Torrent de l'Ase, Sant Francesc, finca rústica la 
Mesquita, torrent Vallmora, Sant Cristòfol, torrent Umbert, Santa Anna, Colomina, Pere Grau, Sant Rafael, 
Esperança, Torrent Xic, Baixada de Can Francisquet i torrent de Riquers o antic camí de Teià.

-

1875 1875Construcció de tanques i voreres properes a la línia del ferrocarril -

1875 1934Obertura i urbanització de carrers 

Carrers: Anton Suñol, Alcázar de Toledo, Cuba, Rastillo, Torrent Xic 

-

1901 1901Urbanització dels terrenys de la Mesquita -

1901 1909Col·locació i reparació d'una reixa del ferrocarril -

1905 1934Alineació i tancament de terrenys al carrer St. Jaume -

1926 1926Avantprojecte de la construcció del tramvia elèctric -

1932 1932Instal·lació d'una canonada de gas i fanals

A la carretera de Teià. Inclou un saluda del cap de la Secció de Foment de la Diputació de Barcelona

-

1950 1950Construcció de la Plaça Espanya -

1956 1956Obertura accés des de el carrer de Sant Rafael al Torrent de Riquers

Conté relació de projectes en realització

-

1956 1956Reforma de la plaça de l'Església

Moció i plecs de condicions

-

1962 1963Reparació de les mines d'aigua

Riera d'Alella.

-

1963 1964Millora de carrers -

1965 1970Construcció de la marquesina, baixador i pas soterrani de l'estació d'Ocata -
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Sèrie 101.06.03.02.00

Dates

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Canalització d'aigües, 
pous

1873 1873-

1883 1883-

1898 1898-

1901 1931-

1958 1958-

1964 1964-

1965 1965

Títol / Descripció 

Normes de la canalització de l'aigua

Croquis del perfil longitudinal de la mina comunal

Situació dels pous. Expedient 1945, carpeta 119

Emplaçament de les aigües del torrent del Gaio

Expedient per la portada d'aigua potable al Masnou

Xarxa d'aigües del Masnou

Canalització d'aigües

Supressió d'una font del carrer Esperança cantonada amb el carrer Tomàs Vives

Canalització d'aigües

Desviació de la canonada d'aigua que subministra l'escorxador municipal passant-la per sota del carrer 
Romà Fabra

-

Sèrie 101.06.03.03.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Clavegueram

1895 1967Construcció de clavegueres

Carrers: Villa Jardín, Alcázar deToledo, Flos i Calcat, Francesc Macià, Pere Grau, Mestres Villà, Baixada de 
l'estudiant, Camí Ral, Torrent de Vallmora, Joan Maragall, Creu Sta. Madrona, Joan Llampallas, Torrent 
Umbert

-

1902 1902“Planos con todos los servicios municipales establecidos en los subsuelos y calles de esta 

población”

Llibre de plànols on consten els serveis municipals com clavegueram, dipòsits, fonts i conduccions d’aigua pel 
subsòl dels carrers. Els plànols tenen la numeració dels carrers.

-
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Sèrie 101.06.03.04.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Pavimentació, 
voreres, carrers

1882 1882Plec de condicions i pressupost per empedrar de nou el carrer de Can Galbany i enderrocar 

una carnisseria del mercat del Masnou

-

1882 1882Expedient de desaparició del carreró anomenat de Can Saitons o Torrent, i venda del 

terreny.

Comunicava la carretera amb el carrer de la Ginesta. Llinda amb propietats de Josep Antoni Estaper. Inclou 
plànols.

-

1882 1884Informe sobre l'alineació compresa entre els carrer Pou i Ginesta i San Francisco i Plaça de 

la Llibertat

De Gaietà Buïgas.

-

1898 1967Pavimentació i voreres

Carrers: Navarra, Torrent de l'Ase, Torrent Umbert, Baixada de Can Galbany, Torrent Vallmora, Carme 
(urbanització California), Torrent de Riquers, General Solchaga, Plaça Jaume Bertran, Doctor Agell, Passeig 
Romà Fabra, St. Miquel, St. Pere, St Felip, Plaça Calvo Sotelo, Ntra. Sra. del Carme, St. Francesc d'Assís, 
Doctor Jaume Curell, Anselm Clavé, St. Josep i Serra, Plaça Alsina Sensat, Frederic Bosch, Plaça Vila de 
Madrid, carretera Cal Xiquet

-

1922 1934Pavimentació i voreres

Tancament dels patis del carrer St. Pere

-

1934 1970Pavimentació i voreres

Carrers: Fray Junípero Serra, carrer del pou, Sant Cristòfol, Joan XXIII, Pintor Domènech, (tram entre el carrer 
St. Miquel i Navarra), avinguda General Mora, Joan Maragall, Mestres Villà, Navarra (des de Joan XXIII fins la 
carretera d'Alella), torrent Vallmora

-

1957 1957Pavimentació i reparació del Torrent Vallmora i carrer de l'Esperança

Condicions tècniques i pressupost

-

Sèrie 101.06.03.05.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Semàfors i 
senyalització

1964 1964Col·locació de cartell de prohibit llençar escombraries davant la plaça mercat al Passeig 

Marítim - Espigó

-

Sèrie 101.06.03.06.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Enllumenat

1909 1909Proposta de renovació i col·locació dels "manguitos" de gas

1 document.

-

1922 1922Projecte distribució de força i enllumenat del Masnou

Conté dos plànols, l'un a escala 1:1000 i l'altre a escala 1:2000.

-

1935 1936Instal·lació de la línia aèria d'electricitat

Conté cartes i altres documents.

-

1952 1972Instal·lació d'enllumenat als carrers

Inclou projecte d'instal·lació d'enllumenat públic per a "Herederos de Confianza del Conde de Llar" (1968)

-

1963 1964Renovació de l'enllumenat dels llocs de venta de peix del mercat -
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Sèrie 101.06.03.07.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Gas

1883 1883Canalització del gas pels carrers

Empresa la Propagadora del Gas. Expedient de sol·licitud per poder canalitzar gas. Sense plànols.

-

Sèrie 101.06.03.08.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Comunicacions: 
camins, carreteres, 
ponts, ports

1848 1848Ordres i normes per facilitar les obres del ferrocarril -

1881 1908Carretera de Madrid a la Jonquera

Plànols, memòria i altres documents de la carretera N-II al seu pas pel Masnou. Tots els plànols tenen 
numeració de les cases (de la carretera). Inclou plànol de Gaietà Buïgas i Monravà de la carretera.

-

1882 1882Expedient de construcció de tanques al pas a nivell del tren davant de la plaça del Masnou 

i delimitació del terreny municipal amb el del tren

Sense plànols.

-

1891 1891Construcció d'un camí entre Teià i el Masnou

Expedient que inclou conveni entre els ajuntaments de Teià i el Masnou i memòria del projecte de camí veïnal 
amb plànol comarcal.

-

1895 1902Col·locació de pedra aixafada pel camí del Masnou a Teià -

1910 1937Projecte d'obres de defensa a la platja i construcció d'espigons -

1930 1931Construcció d'una passarel·la a la riera d'Alella -

1935 1935Manteniment del pas a nivell del ferrocarril -

1964 1965Pressupost d'obres de millora de la platja -

Sèrie 101.06.03.09.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Jardins, parcs, arbrat i 
platges

1930 1934Projecte de construcció d'un Passeig Marítim a la platja

Plànol de 1930 i resposta de la Prefectura d'Obres Públiques de 1934

-

1953 1968Projecte de decoració de carrers i places

Conté projecte d'urbanització i ornamentació d'un tram del carrer d'Antonio Maura i dibuixos (de la columna 
amb fanals de Plaça d'Espanya, projecte de brollador a la plaça d'Ocata, i una columna amb una creu i una 
sevillana).

-

Sèrie 101.06.03.10.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Telecomunicacions

1912 1912Concessió d'una línea de telèfons a l'Ajuntament

Conté conveni per regular el servei de telèfon d'Alella de 1911

-
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Sèrie 101.06.03.11.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres d'infraestructura Electrificació

1908 1913Electrificació del Masnou

Conté pressupost extraordinari de 1913

-

1952 1977Obres Fecsa

Carpeta 1, exp. 1-59

-

Sèrie 101.06.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Vialitat

1925 1945Instal·lació de barraques de bany a la platja

Permisos i plànols d'Artur Rafart Martí, Antoni Valls Huguet, Joaquim Pierra i Joan Muray Puig, Josep Bofill 
Purcallas, Joaquim Sanchez-Cordovés i Maroto i Pere Diaz (director de l'Escola Complementària d'Oficis 
Abad Oliva).

-

1934 1934Permís per realitzar balls al carrer

Festa de Sant Jaume

-

1934 1968Organització del trànsit de vehicles -

1936 1936Col·locació de les columnes per fixar cartells als carrers -

1940 1940Sol·licitud d'Enric Quintana i Campeny per instal·lar un establiment de banys públics

L'atorgant sol·licita la concessió de 400 metres de platja per construir-hi espigons ampliar la platja i construir 
un passeig, restaurant, casetes de bany i un club nàutic. Conté resposta. Manquen plànols i projecte.

-

1961 1961Permisos per establir temporalment para-sols a la platja

Enviats a la Comandància Militar de Marina de Barcelona. 8 permisos i 3 models en blanc.

-

1962 1964Instal·lació dels rètols propagandístics -

1964 1964Taxa de bars i restaurants per ocupació de la via pública -

1965 1965Impost sobre tribunes i ocupació de la via pública

Padró

-

1965 1965Col·locació de tanques als carrers -

Sèrie 101.06.04.01.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació 
espais públics

1909 1967Ocupació de la via pública -

1958 1960Permís per ocupació de via pública

Permisos donats per Ministeri i Diputació de Barcelona per poder construir en terrenys del ferrocarril i de 
carreteres

-
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Sèrie 101.06.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i 
manteniment

1883 1895Trasllat de l'escola de nens

De la casa de la Vila al carrer Rastillo, 11. Inclou projecte d'escoles públiques de 1883 del mestre d'obres 
Pere Andreu, amb memòria, pressupost i plànol.

-

1931 1933Projecte de coberta i tanca del mercat -

1933 1933Refrigeració de l'edifici de l'Ajuntament

Pressupost 

-

1934 1934Projecte de reforma de la Sala de Plens -

1936 1936Projecte de construcció de dotze cases destinades a habitatges de mestres

Situades al carrer de Fontanills. Arquitecte: Pere-Jordi Bassegoda i Musté.

-

1936 1936Reformes d'un edifici per convertir-lo en la Clínica Els Pinatons

Finca abans anomenada Villa Montevideo

-

1936 1937Plànols de les escoles noves unificades 5 i 7

Números 5 (antiga torre Pomés, av. Francesc Ferrer i Guàrdia) i 7 (c. Àngel Guimerà, 2, cantonada amb 
torrent d'Ase), de Frederic Tàrrega.

-

Sèrie 101.06.05.02.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i 
manteniment

Casa de la Vila

1845 1845Construcció de l'Ajuntament -

Sèrie 101.06.05.03.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i 
manteniment

Escoles

1903 1905Construcció d'escoles 

Carrer Angel Guimerà. Expedient 2337, carpeta 146

-

1903 1905Construcció d'escoles mixtes Ocata

Expedient 2337, carpeta 146

-

1931 1931Instal·lació d'una calefacció a les Escoles Municipals

Pressupostos

-

1936 1936Ampliació del grup escolar del Masnou

Ampliació del grup escolar del Masnou i dotze cases per a mestres

-
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Sèrie 101.06.05.04.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i 
manteniment

Altres immobles 
municipals

1839 1843Construcció de l'escorxador

Escriptures i condicions per construir l'escorxador, el corral i l'habitació del pastor

-

1851 1851Plec de condicions per a la construcció d'una fonda (mesón) del comú -

1858 1887Construcció de l'escorxador -

1872 1890Subhasta per la construcció de carnisseries i peixateries i de taules.

A la plaça del mercat Masnou i Ocata.

-

1880 1880Construcció d'un escorxador provincial per a porcs -

1887 1887Recomposició de les escales del carrer de San José i pujada de l'església. -

1907 1907Plec de condicions per la construcció de la Casa Benèfica -

1937 1937Construcció de refugis per bombardejos

Construïts per la Junta de Defensa Passiva 

-

1964 1964Manteniment dels equipaments municipals -

Sèrie 101.06.05.05.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i 
manteniment

Cementiri

1868 1904Construcció del nou cementiri

Un mur, despeses, col·locació de les voreres de marbre als nínxols de preferència. Inclou llistat de propietaris 
i de nínxols.

-

1900 1932Projecte de reforma del cementiri de 1900

Conté plànols, pressupostos i reglament de 1932. Dos lligalls.

-

1907 1908Construcció d'una capella pública al cementiri pagada per Bonaventura Fontanills i Rosés

Inclou acta de col·locació de la primera pedra.

-

1908 1908Permuta entre l'ajuntament i Pere Grau Maristany i Oliver per dos terrenys que confronten 

amb el cementiri

-

1909 1909Projecte d'ampliació del cementiri per la part nord

Obres pagades per Bonaventura Fontanills i Rosés

-

1909 1909Plànol geomètric del cementiri -

1931 1931Projecte d'ampliació del cementiri per la part nord

Plànol

-

1936 1936Construcció de nínxols al cementiri -
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Sèrie 101.06.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Brigada municipal 
d'obres

1963 1966Denúncies de manteniment

Danys a la via pública, factures
Expedients núm.: 3.935  -  carpeta núm.:  247

-

Sèrie 101.06.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars

1840 1950Plànols solts d'obres particulars

Conté plànols de l'Orxateria del carrer Mossèn Cinto Verdaguer; de la casa situada al carrer d'Adra, 8, i 
Avinguda Generalísimo, 30,31; plànol de distribució d'aigües de Calella; dos dibuixos de la façana d'un edifici 
situat al camí Ral; alçats de cases dels mestres d'obres Josep Canudas Horta, Francesc Batlle Felip; alçat 
d'una columnata; planta d'uns pisos de Francesc Vivas; planta d'un terreny del mestre d'obres Avelino Tomàs 
del 1878; alçat d'un edifici allargat amb moltes finestres, del mestre d'obres José Vila; planta d'un edifici que 
envolta una plaça, de José Casademunt; Alçats de cases de l'arquitecte Juan Cortés; un alçat d'una casa amb 
balconada i rellotge de sol al capdamunt; alçat d'uns habitatges a la plaça al terreny dit de Fontanills de l'any 
1851; quatre plànols models de fossa sèptica de l'any 1929; un dibuix de la riera d'Alella de l'any 1875; un 
plànol dels banys que Fèlix Arisa Fló vol instal·lar a la platja del Masnou; planta del camp del "Club Marisol".

-

1920 1930Plànol de distribució d'aigues de la vila de Calella

Sense data.

-

Sèrie 101.06.07.01.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars Llicències d'obres 
particulars

1877 1880Sol·licituds d'obres presentades -
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Sèrie 101.06.07.01.01

Dates

OBRES I URBANISME Obres particulars Llicències d'obres 
particulars

Llicències d'obres 
majors

1933 1933-

1947 1947-

1958 1958-

1958 1958-

1958 1958-

1958 1958-

1958 1958-

1959 1959-

1959 1959-

1959 1959-

1959 1959-

1959 1961-

1960 1960-

1960 1960-

1961 1961-

1961 1961-

1961 1961-

1961 1961-

1961 1961-

1962 1962-

Títol / Descripció 

"Projecte d'edifici per a estatge social del Club Nàutic Masnou"

Inclou plànol

Llicències d'obres majors

Índex d'obres particulars majors

Ordenat alfabèticament per sol·licitants

Obres particulars majors

Expedients: 1/99. Falten expedients 

Obres particulars majors

Expedients: 100/230.  Expedient 176, és la distribució interior de Ballvé. Falten expedients i sense numeració

Obres particulars majors

Expedients: 231/360.  Falten expedients

Obres particulars majors

Expedients: 361/409. Falten expedients 

Obres particulars majors

Expedients: 1/40

Obres particulars majors

Expedients: 41/177

Obres particulars majors

Expedient núm: 178/307. Falten expedients 

Obres particulars majors

Expedient núm: 308/431. Falten expedients 

Obres de particulars majors

Expedients 366/1959, 55/1960 i 304/1961.

Obres de particulars majors 

Expedient núm: 1/199. Falten expedients. Conté còpia relació d'obres particulars de 1960

Obres de particulars majors 

Expedient núm: 200/375

Obres de particulars majors

Expedients: 1/40. Falten expedients 

Obres de particulars majors

Expedients: 41/160. Falten expedients 

Obres de particulars majors

Expedients:161/302. Falten expedients

Obres de particulars majors

Expedients: 303/399

Obres de particulars majors

Obres de particulars majors
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1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 8, 54/58

-

1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 59/155. Falten expedients 

-

1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 156/275. Falten expedients 

-

1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 276/360. Falten expedients 

-

1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 361/396. Falten expedients 

-

1962 1962Obres de particulars majors

Expedients: 402/426

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 1/72. Còpia del llistat d'expedients de l'any 1963

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 73/169. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 170/237. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 238/263. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 264/335

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 336/396. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 396/426. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedients: 427/461. Falten expedients 

-

1963 1963Obres de particulars majors

Expedient: 462

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 1/64. Relació de les obres particulars autoritzades l'any 1964. Falten expedients 

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 65/110.  Falten expedients 

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 111/142.  Falten expedients 

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 143/169.  Falten expedients 

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 170/242.  Falten expedients 

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 243/291

-
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1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 243/291

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 292/316

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 317/340

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 341/376

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 377/414

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 415. Promotora de la Vivenda

-

1964 1964Obres de particulars majors

Expedients: 416/435

-

1964 1964Construcció edifici de correus

Expedients núm.:  3.935  -  carpeta núm.:  247

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 1/32 Resum obres autoritzades l'any 1965

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 33/67

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 68/145

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 146/184

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 185/299

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 300/340

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 341/375

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 376/401

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 402/448

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 449/467

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 468/531

-

1965 1965Obres de particulars majors 

Expedients: 532/549

-
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Sèrie 101.06.07.01.02

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars Llicències d'obres 
particulars

Llicències d'obres 
menors

1958 1958Obres particulars menors -

1959 1959Obres particulars menors -

1960 1961Obres de particulars menors -

1962 1962Obres de particulars menors

Totes les de l'any.

-

1963 1963Obres de particulars menors -

1964 1964Obres de particulars menors -

1965 1965Obres de particulars menors

Expedients: 1-135

-

1965 1965Obres de particulars menors

Expedients: 136/548

-
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Sèrie 101.06.07.01.03

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars Llicències d'obres 
particulars

Llicències d'obres 
majors i menors

1840 1870Plànols solts d'obres particulars

Conté plànols solts de cases dels arquitectes o mestres d'obres Miquel Garriga i Roca, Josep Canudas i 
Horta, Francesc Daniel Molina i Casamajó, Joan Bruguera i Díaz, J. Carrera, Joan Cortés, Pasqual Guàrdia, 
Pere Bassegoda i Mateu, Miquel de Descatllar, Antoni Rovira i Trias i Felip Ubach. Inclou recurs d'Isidre 
Maristany i Roses.

-

1860 1867Obres de particulars -

1861 1880Índex de sol·licituds de llicències d'obres -

1868 1878Obres de particulars

Inclou un projecte d'alineació de carrers de 1872

-

1869 1934Construcció de panteons i nínxols privats al cementiri 

Panteons de Pau Estaper i Maritany, Pere Grau Maristany, Florinda Maristany Oliver, Joan Millet Bertran, 
Jacint Hombravella i Pujadas, Francisca Casas, Agustina Parés de Sensat, Domingo Sitjas, José Canudas 
Horta, Antònia Maristany de Maristany, Antonio Estapé i Cuyàs del Bosc, Domènec Sitjas i Felip Maristany. 
Inclou cessió d'un terreny per Agustí Oliveras.

-

1873 1873Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1874 1876Sol·licituds d'obres particulars -

1880 1882Obres de particulars

Conté 3 plecs, un per any.

-

1881 1881Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1883 1889Obres de particulars -

1885 1889Expedients de Secretaria i sol·licituds presentades -

1890 1893Obres de particulars -

1892 1927Obres de particulars a Cal Francisquet propietat de Francesc Vilà Truch

Arquitecte: Manuel Gausa.

-

1894 1896Obres de particulars -

1897 1899Obres de particulars

Inclou dos permisos d'obres menors de 1899

-

1900 1900Expedient de Felix Orta per conduir aigua potable des del solar de davant de la casa del 

carrer Ginesta, 12, a la casa del carrer Barcelona, 34

-

1900 1900Expedient dels veïns del carrer Arrabal de San Rafael per eixamplar el pas estret que hi ha 

al Torrent Vallmora davant la casa de Can Pascol

Segona instància, perquè han trobat una mina d'aigua i cal canviar el lloc del pas. Signen: Josep Martí Casals, 
Cecília Maristany Maristany i Josepa Sensat de Maristany.

-

1900 1900Expedient de Fèlix Orta per fer una porta a la paret que encercla la casa del carrer 

Barcelona, 34

-
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1900 1900Expedient de Gerard Maristany Maristany per elevar una paret del pati davanter de la casa 

del carrer San Juan, 1

-

1900 1900Expedient de Josep Oliveras per col·locar canonades des del repartidor del carrer San 

Bruno fins a la casa del carrer San Antonio, 33

-

1900 1900Expedient de Rosa Pagès, vídua de Rubis, per encerclar el pati davanter de la casa del 

carrer San Antonio, 33

-

1900 1900Expedient de Fèlix Maristany Colomé per reedificar la façana de la casa del carrer San 

Antonio, 20

Arquitecte: Manuel Sabater

-

1900 1900Expedient de Pau Estapé Maristany per encerclar un solar entre la carretera i la via del tren, 

davant del carrer Huertas y Fuentes

-

1900 1900Expedient de Bernard Pons per conduir aigua de la mina fins a casa seva al carrer 

Quintana, 65

-

1900 1900Expedient de Francesc Pou per obrir una finestra amb reixa a la seva cada del carrer 

Caterra, 68

-

1900 1900Expedient de Mariano Fernández per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del carrer 

Correo, 26

-

1900 1900Expedient de Jaume Sensat per canviar bigues i armadures mentre es refà de la casa del 

carrer Deseada, 20

-

1900 1900Expedient de Florinda Maristany i Oliver perquè se li concedeixi un terreny per construir un 

panteó al cementiri

Inclou dictamen de la Comissió.

-

1900 1900Expedient de Cecília Soler, vídua de Pere Genové, i els seus fills per construir un panteó al 

cementiri

Mestre d'obres: Pere Andreu

-

1900 1900Expedient de Rosa Sensat Millet per reedificar una casa al carrer Deseada, 25

Mestre d'obres: Antoni Albern

-

1900 1900Expedient de Salvador Maristany i Sensat per construir un edifici al carrer Quintana, 69 i 73

És l'actual Casa de Cultura. Arquitecte: Josep Canudas i Horta

-

1900 1900Expedient de Jaume Sensat per reedificar una casa al carrer Deseada, 20

És l'actual Casa de Cultura. Mestre d'obres: Pere Andreu

-

1900 1900Expedient de Tomas Morrison per encerclar un terreny amb una masia que afronta al carrer 

Colomina

La propietat va ser comprada a Marià Millet. Inclou plànol del terreny.

-

1900 1900Expedient d'Eulàlia Matas per reedificar una casa al carrer Barcelona, 42

És Can Sanahuja. Arquitecte: Domènec Boada i Piera

-

1900 1900Expedient de Josep Torres i Joan Casals per encerclar els patis frontals de llurs cases al 

carrer Ginesta

El primer es propietari de la casa 48 i el segon de la 46. Inclou plànol.

-

1900 1900Expedient de Rosa Sampere de Curell per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del 

carrer Caterra, 52

-

1900 1900Expedient d'Isidre Bertran Maristany per reforçar el tapiat de les obertures de la paret de 

les seves cases del carrer Puerto Rico

-

1900 1900Expedient de Bonaventura Rosés per obrir un portal a la casa del carrer Rastillo, 27 -
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1900 1900Expedient de Josep Vidal Feu per eixamplar una obertura de la façana de la casa del carrer 

Correo, 23

-

1900 1900Expedient de Joan Mirambell Millet per reedificar la façana d'una casa al carrer San Bruno, 

17

El plànol està a les planeres.

-

1900 1900Expedient dels veïns del carrer Arrabal de San Rafael per eixamplar el pas estret que hi ha 

al Torrent Vallmora davant la casa de Can Pascol

Signen: Josep Martí Casals, Rosa Pagès de Grau, Cecília Maristany i Josepa Sensat de Maristany.

-

1900 1900Expedient de Pere Duran Millet per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del carrer 

Barcelona, 6

-

1900 1900Expedient de Josep Martí Casals per encerclar el pati davanter de casa del carrer Arrabal 

de San Rafael, 4

Inclou croquis del carrer.

-

1900 1900Expedient de Josep Martí Casals per encerclar el pati davanter de casa del carrer Arrabal 

de San Rafael, 4

-

1900 1900Expedient de Joan Olivé per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del carrer Rastillo, 

47

-

1900 1900Expedient de Salvador Maristany Sensat per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del 

carrer Quintana, 61

-

1900 1900Expedient d'Andreu Palau Sanvicens per construir unes cases al carrer Buenos Aires, s/n

Inclou alçat. Mestre d'obres: Josep Canudas Horta.

-

1900 1900Expedient de Joan Grífol per reedificar la façana d'una casa al carrer San Francisco, 12 -

1900 1900Expedient d'Agustí Maristany Rosés per eixamplar un portal de la façana lateral de la casa 

del carrer Quintana, 52

La façana lateral es troba a la carretera anomenada de "Casa Galvany".

-

1900 1900Expedient de Benet Ribas Terribacras per conduir aigües brutes i pluvials de la casa del 

carrer Caterra, 66

-

1900 1900Expedient de Venceslau Ribas per eixamplar el portal de la casa del carrer San Francisco, 

19

-

1901 1902Obres de particulars

Casa de Cultura any 1902. Construcció del Casino 1902. La Fabriqueta 1901 o Fàbrica de Hilaturas el Pino. 
Edifici Modernista catalogat del carrer Barcelona

-

1903 1904Obres de particulars

Edifici Modernista catalogat: casa de Carmelita Maristany al carrer Barcelona, 27-28 de Bassegoda (1903-
1904)

-

1905 1905Obres de particulars -

1906 1908Obres de particulars

Edifici catalogat modernista: carrer Sant Felip, 105 (1905). Ca l'Aymà

-

1910 1912Obres de particulars -

1913 1915Obres de particulars -

1916 1917Obres de particulars -
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1918 1920Obres de particulars

Inclou expedient obres Can Humet.

-

1921 1923Obres de particulars

Projecte de l'Alberg (1922)

-

1924 1925Obres de particulars -

1925 1926Obres de particulars -

1925 1931Relació dels expedients de llicències d'obres -

1926 1927Obres de particulars -

1928 1928Obres de particulars -

1929 1929Obres de particulars -

1929 1930Obres de particulars -

1929 1932Informes de llicències particulars

Cada full és una fitxa d'una llicència amb la informació de la sol·licitud, els drets a pagar i l'informe de 
l'arquitecte.

-

1930 1930Obres de particulars -

1931 1931Obres de particulars -

1932 1932Obres de particulars

Inclou reforma de la Calàndria i biblioteca de la Caixa de Pensions.

-

1932 1932Obres de particulars -

1933 1933Obres de particulars -

1933 1933Obres de particulars -

1934 1934Obres de particulars -

1934 1935Obres de particulars -

1935 1935Obres de particulars -

1936 1938Obres de particulars -

1939 1939Obres de particulars -
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1940 1940-

1941 1941-

1942 1942-

1943 1943-

1943 1943-

1944 1944-

1945 1945-

1945 1946-

1946 1946-

1946 1956-

1947 1948-

1948 1949-

1949 1950-

1951 1951-

1951 1951-

1952 1952-

1952 1954-

1953 1954-

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres. Inclou obres a la fàbrica Ballvé S.A. (can Xala)

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars majors i menors

Conté obres d'ampliació a la casa del carrer de Barcelona, 41, i recurs de reposició contra una resolució de 
l'Ajuntament de no destinar a plaça un terreny situat entre els carrers de la Gaditana i Sant Miquel.

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars majors i menors

Conté: projecte d'habitatge aïllat per Construcciones Roel, a la carretera de Teià; projecte de cases per a 
habitatges a la pujada del Cal Francisquet; permís per instal·lar una graella per rostir pollastres al restaurant 
del Casino; projecte de construcció d'un xalet al costat de la Torre Montevideo; obres d'ampliació a la casas 
del carrer Adra, núm. 69; obres de reforma a la casa del carrer de Barcelona, núm. 29; permís per encerclar 
un pati de la casa del carrer 27 de gener, núm. 32; obres de reforma a la casa del carrer de Santo Domingo, 
s/n; obres d'ampliació a la casa de l'avinguda del Generalísimo Franco, núm. 49

.

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars majors i menors

Conté permís per fer una ramal de conducció de gas de Catalana de Gas y Electricidad SA; ampliació del 
negoci de Jaume Espinasa Puig a la venda cansalada; projecte de paret i garatge al carrer del Doctor Botey, 
16; projecte d'una casa al terreny Vallmora; sol·licitud per construir un pis addicional a la casa del carrer de 
Flos i Calcat, 179.

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres. Torre Mas Antich. Falta l'any 1949

Correspondència d'entrada

Conté plànols del Casinet, SOCNUM; magatzem particular al carrer Sant Antoni i a la carretera Nacional 
números 44-46.

Obres de particulars

Obres de particulars

Registre de llicències d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres.  Falten els anys 1951 i 1952
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1954 1955-

1955 1956-

1956 1956-

1956 1958-

1957 1957-

1957 1957-

1957 1957-

1961 1964-

1964 1966

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres

Registre de llicències d'obres

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres. Expedients: 1/332. Documentació sense expedient 

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres. Expedients: 1/204, desordenats 

Obres de particulars

Sol·licituds d'obres. Expedients: 333-468

Obres de particulars majors i menors

Conté document del comprador de la parcel·la 13 de l'Urbanització Meia; instància per construir al carrer de 
Sant Agustí; carta de queixa sobre uns pilars en terrenys d'Hilaturas Ballvé SA; projecte d'habitatge unifamiliar 
al passatge Goleta Fragata Constanza; projecte de porxo al carrer 27 de gener, núm. 64;  sol·licitud de la 
Calàndria per treure un arbre al carrer de Sant Felip; projecte de dos habitatges a la prolongació del carrer 
Joan Llampallas; i projecte de casa a la carretera de Masnou a Teià.

Registre de llicències d'obres -

Sèrie 101.06.07.03.02

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars Disciplina urbanística Expedients de 
declaració de ruïna

1899 1899Informe estat ruïnós del Centre Coral del Masnou -

1932 1932Acte d'inspecció de tres cases del poble

Duta a terme per Pere J. Bassegoda

-

1934 1934Informe declarant en ruïna una casa incendiada

De l'arquitecte municipal

-

Sèrie 101.06.07.04.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Obres particulars Habitabilitat

1930 1930Informe de l'arquitecte municipal sobre l'habitabilitat d'una casa del carrer del Sol -

1933 1933Certificat d'habitabilitat del col·legi de nenes -

1962 1972Registre de cèdules d'habitabilitat -
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Sèrie 101.06.08.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
i obertura 
d'establiments

1961 1961Llibre registre general d'entrada de documents i comunicacions

Conté registre d'obertures d'establiments i indústries

-

Sèrie 101.06.08.01.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
i obertura 
d'establiments

Llicències d'activitats 
classificades

1881 1951Nomenament de farmacèutics i expedients d'obertura de farmàcies -

1882 1964Permís d'instal·lació de maquinària -

1892 1962Llicència d'activitats reglades

Fàbrica del vidre La Primitiva (plànol de Pere-Jordi Bassegoda), Laboratoris Cusí (de 1925), fàbrica de 
gèneres de punt Alsina Hermanos (plànol de Gaietà Buïgas de 1892), una vaqueria (1932), una quadra de 
cavalls propietat de Benet Maynar Sánchez, fàbriques tèxtils, fàbrica de carbó sintètic, manufactura de vidre i 
envasat de gasoses.

-

1927 1927Obertura d'una benzinera

Al km. 642 de la carretera de Madrid a la Jonquera

-

1961 1961Denúncia contra un taller d'electrodomèstics que no te autorització municipal

Propietat d'Ernesto Haller.

-

1962 1963Llicències d'activitats industrials

Expedients 1962 (1/10), 1963 (1/34)

-

1963 1963Llicències d'activitats industrials

Expedients 1/27

-

1963 1963Obertures d'indústries

Expedients 1/27

-

1963 1971Relació d'obertures d'establiments industrials

Aprovats per la Comissió Municipal Permanent

-

1964 1964Llicències d'activitats industrials

Expedients 1/40

-

1964 1964Llicències d'activitats industrials

Expedients 41/115

-

1965 1965Llicències d'activitats industrials

Expedient de la fàbrica del vidre

-

1965 1965Llicències d'activitats industrials -

1965 1965Llicències d'activitats industrials

Expedients 1/47

-

1965 1965Llicències d'activitats industrials

Expedients 48/96

-
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Sèrie 101.06.08.02.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
i obertura 
d'establiments

Obertura 
d'establiments innocus

1851 1851Permís d'activitats

Pesca, venda salada, botiga de queviures

-

1933 1933Sol·licitud d'obertura d'una carnisseria

Al mercat 

-

1934 1934Llicències d'activitats no reglades -

Sèrie 101.06.08.03.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
i obertura 
d'establiments

Primera utilització 
d'edificis i 
instal·lacions

1957 1957Inspecció per l'obertura al públic d'un càmping

Anomenat Sol i Vent

-

Sèrie 101.06.08.04.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
i obertura 
d'establiments

Obertura de locals 
recreatius i 
d'espectacles

1952 1952Construcció i funcionament de boleres -

Sèrie 101.06.09.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Promoció de 
l'habitatge. Habitatges 
de promoció municipal

1931 1931Tasques realitzades per la Cooperativa de Cases Barates "La Masnovense"

És un expedient de secretaria amb correspondència.

-

1933 1935Construcció i sorteig d'una casa sota patrocini municipal

Situada a la urbanització Bell Indret. Es va sortejar i li va tocar el premi a Teresa Rosés i Rosés. Inclou plànols.

-

1960 1960Avantprojecte d'habitatges de protecció oficial -

1962 1962Plànol d'habitatges propagats pel Patronat de la Vivenda -
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Sèrie 101.06.10.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Juntes i comissions 
municipals

1897 1899Informe de la Comissió de Foment

Inspecció de la policia urbana als edificis i anàlisi de les necessitats i sobre motor de gas de Mariano 
Fernandez a la casa 17 de carrer Sant Francesc.

-

1899 1948Dictàmens i informes de l'arquitecte i l'enginyer municipal -

1932 1932Arbitris de la Comissió de Foment

Per permisos d'obres

-

1939 1939Dictàmens de la Comissió de Foment i Obres -

1958 1958Dictàmens de la Comissió de Foment i Obres -
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Sèrie 101.06.11.00.00

DatesTítol / Descripció 

OBRES I URBANISME Expedients 
d'urbanisme amb 
ordenació antiga

1906 1906Expedient d'alineació d'una secció del carrer de Sant Jaume fins al carrer de Sant Felip

carpeta 73, expedient 983. Inclou plànol de prolongació del carrer de Sant Felip fins al Torrent d'Ase, de 
Bonaventura Bassegoda. Impugnat per Baldomer Castany Vila.

-

1918 1918Reglament de l'escorxador municipal del Masnou

Expedient 1022, carpeta 75. Inclou reglament de l'escorxador de Tiana.

-

1924 1924Expedient de prolongació dels carrer de Fontanills i Sant Miquel fins al camí del cementiri i 

fins l'escorxador municipal

Carpeta 73, expedient 981. Inclou plànol d'eixample de la vila del Masnou, entre el camí del Cementiri i el 
Torrent de Vallmora (plànol general i urbanització de la zona anomenada Mesquita) de Pere-Jordi Bassegoda.

-

1930 1930Plànols de la urbanització La Colomina o La Font de Lluís Barrera

carpeta 73, expedient 984. Inclou plànol dels rasants i plànol general.

-

1933 1933Reglament dels empleats municipals del Masnou

Expedient 1023, carpeta 75.

-

1936 1936Expedients d'ampliació escoles municipals (Escola Ocata)

Expedients 956, carpeta 71. Inclou plànols, de Pere-Jordi Bassegoda.

-

1939 1939Expedient de donació d'immobles a favor de l'Ajuntament

Expedient 85. carpeta 9. Donacions de Joan Pagès Oliver, Josep Puig Godàs i Jaume Espinasa Puig.

-

1940 1950Expedient sobre el grup d'habitatges protegits Santa Rosa

Expedient 12946, carpeta 570.

-

1942 1942Projecte d'urbanització de la urbanització Mora, propietat de Josep Mora Matalonga

Expedient 84, carpeta 9.

-

1943 1950Nomenament de guarda jurats

Expedient 1026-1030, carpeta 75. De la Hermandad de Labradores y Ganaderos del Masnou i dels 
Laboratoris del Nord d'Espanya.

-

1946 1947Expedient d'adquisició d'una parcel·la al carrer de Sant Felip, propietat de Francesc 

Fàbregas Curell

Expedient 89, carpeta 9. Promogut per Ramon Albanell Pujol.

-

1949 1949Expedient d'antecedents sobre la constitució de la societat anònima Vallmora SA

Expedient 86. carpeta 9.

-

1950 1950Expedient de l'homenatge a Jaume Buch Vallverdú pels seus 10 anys com a alcalde

Expedient 1032, carpeta 75

-

1950 1950Expedient de modificació de l'escut del Masnou

Expedient 1034, carpeta 75

-

1950 1951Expedients de baixa de contribució territorial de riquesa rústica i pecuària

Expedients 1021, 1024 i 1025, carpeta 75, De Francesc Fontanills Maristany (per venda a la Falange de finca 
per a Alberg femení), José López Vera i José Anguera Elias.

-

1950 1951Expedient de nomenament de fill adoptiu del Masnou a favor de Camil Fabra de Monteys

Expedient 1031, carpeta 75

-

1950 1958Expropiació de terrenys al lloc de Vallmora per a fer-hi un camp d'esports

Expedient 30, carpeta 4. Inclou subhasta pública posterior dels terrenys.

-

1951 1964Expedients d'urbanisme 

Enllumenat, clavegueram i pavimentació. Expedients 51-63 carpeta 7

-
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1952 1952-

1952 1961-

1953 1953-

1954 1955-

1954 1970-

1955 1956-

1955 1958-

1955 1964-

1956 1956-

1957 1957-

1957 1972-

1957 1982-

1958 1958-

1958 1958-

1959 1966-

1959 1968-

1960 1961-

1960 1970-

1960 1972-

1961 1961-

Expedient d'antecedents del Club Nàutic Masnou

Expedient 87, carpeta 9.

Expedient sobre el quarter de la Guàrdia Civil

Expedient 88, carpeta 9.

Construcció del museu municipal

Expedient 22, carpeta 3. Situat a l'actual Carrer de Sant Francesc d'Assís, 28.

Urbanització dels terrenys al torrent Umbert anomenats "Urbanització Mediodía", de Josep 

Puig Godàs i Pere Roca Vila

Expedient 21, carpeta 3

Expedients d'urbanisme 

Expedient 140-144  carpeta 15

Antecedents relatius a l'obertura de l'avinguda Creu de Santa Madrona, que connecta 

Ocata i Teià

Expedient 23, carpeta 3

Expropiació dels terreny del carrer de Sant Felip per a la seva obertura i donar sortida al 

torrent de Riquers

Expedient 19, carpeta 3

Expedients d'urbanisme 

Expedients 64-83 carpeta 8

Reformes de voreres, vorades i altres reparacions de la via pública i edificis públics 
Expedient 1035, carpeta 75. Conté factures i pressupostos.

Projecte d'urbanització i parcel·lació de la finca situada entre els carrers Navarra, Torrent 

Umbert i av. Pau Estapé

Expedients 25, carpeta 4.

Expedients d'urbanisme 

Expedients 962-972 carpeta  72

Expedients d'urbanisme 

Expedients 909-941 carpeta  68 i 69

Pavimentació del Torrent de Vallmora, entre Sant Miquel i Flos i Calcat, i el carrer de Jacint 

Verdaguer, de la Baixada de l'Estudiant al Torrent Umbert

Expedients 16-17, carpeta 3

Obertura del passeig diagonal des del carrer de Lluís Millet fins al final del mateix 
Expedients 26, carpeta 4

Expedients d'urbanisme 

Expedients 973-979 carpeta  73

Expedients d'urbanisme 

Expedients 1085-1086  carpeta 82

Expedients d'urbanisme 

Pavimentació carrers. Expedients 1-5, carpeta 1

Urbanització de la finca rústica "Rials"

Expedients 24, carpeta 4

Expedient urbanisme

Exp. 12945 i 12947, carpeta 570. Plecs condicions; Estudis pla general, pla general d'ordenació de la 
comarca del Maresme.

Expedients d'urbanisme 

Pavimentació carrers. Expedients 6-12, carpeta 2
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1961 1961Pavimentació de trams dels carrers Capità Mirambell, Torrent d'Ase i Doctor Agell

Expedients 18-20, carpeta 3

-

1961 1961Expedient de notificació del l'emplaçament de la xarxa de distribució d'aigües del pou Vives

Expedients 27, carpeta 4. Propietat de Tomàs Vives Jansana.

-

1961 1961Construcció de fosa sèptica a l'escorxador municipal

Expedient 33, carpeta 4

-

1961 1962Antecedents sobre l'obligació de construir voreres i construcció de voreres dels carrers 

San Antonio, San Jerónimo i Àngel Guimerà

Expedients 29-30, carpeta 4.

-

1961 1975Expedients d'urbanisme 

Expedients 1087-1101  carpeta 83

-

1961 1978Expedients d'urbanisme 

Expedients 910-943 carpeta  69

-

1961 1979Expedients d'urbanisme 

Expedients 1102-1120  carpeta 84

-

1962 1962Projecte de parc infantil de trànsit

Expedient 34, carpeta 4

-

1962 1963Expedients d'urbanisme

Expedients 90-95 carpeta 9

-

1962 1964Pavimentació del carrer del Carmen (Urbanització Califòrnia) i del carrer de Navarra, entre 

pg. Colom i carretera d'Alella, i reparació del carrer General Solchaga i plaça Jaume Bertran

Expedients 31-32, carpeta 4

-

1962 1964Expedients d'urbanisme 

Voreres i enllumenat. Expedients 43-50, carpeta 6

-

1962 1966Expedients de construcció de l'edifici de Correus i telecomunicacions -

1962 1966Expedients d'urbanisme 

Pavimentació, il·luminació i clavegueram. Expedients 35-42, carpeta 5

-

1962 1973Expedients d'urbanisme 

Expedients 213-214  carpeta 28

-

1962 1976Expedients d'urbanisme 

Expedients 980 (depuradora d'aigues residuals), 982 (balls al carrer Jacint Verdaguer), 987, 985, 986, 989, 
993, 994, 995 (construcció pista de patinatge infantil), 996 (alineacions façana carretera de Teià i Califòrnia) i 
1001 (il·luminació camp d'esports). Carpetes 73 i 74

-

1963 1969Expedients d'urbanisme 

Ascensors i pavimentació carrers. Expedients 96-115 carpeta 10

-

1963 1977Expedients d'urbanisme 

Expedients 543-547 carpeta  52 i 53

-

1964 1964Expedients d'urbanisme 

Enllumenat. Expedient 50 carpeta 6

-

1964 1964Expedient de subhasta de la parada de venda de peix del mercat

Expedient 1020, carpeta 75.

-

1964 1968Expedients d'urbanisme 

Inclou avantprojectes. Expedients 126-137  carpeta 12

-
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1964 1974Expedients d'urbanisme 

Expedient 178-191  carpeta 21

-

1964 1979Expedients d'urbanisme

Exp. 581-758, carpeta 67

-

1965 1966Expedients d'urbanisme 

Expedients 116-125  carpeta 11

-

1965 1976Expedients d'urbanisme 

Expedients 278-325 carpeta 31

-

1965 1977Expedients d'urbanisme 

Expedients 944-952 carpeta  70

-

1965 1977Expedient sobre la construcció d'un pou a la riera de Teià

Expedient 1014, carpeta 75

-

Sèrie 101.07.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat

1865 1865Revisió de la tropa -

Sèrie 101.07.01.01.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Milícies ciutadanes

1900 1914Sometent armat de Catalunya -

Sèrie 101.07.01.02.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Policia municipal

1961 1961Ordenances del policia municipal -

Sèrie 101.07.01.02.04

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Policia municipal Robatoris i 
desperfectes

1963 1979Registre de desperfectes a la via pública

Produït per urbanisme

-

Sèrie 101.07.01.03.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Vigilants nocturns

1870 1932Reglament dels vigilants nocturns -

1892 1892Normes adreçades als vigilants nocturns -

1934 1936Dietari del vigilant nocturn de l'horari de l'enllumenat públic -

1950 1950Liquidacions dels vigilants nocturns

Per barris.

-
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Sèrie 101.07.01.05.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Guàrdia rural

1933 1933Comissió municipal de la policia rural

Constitució de la Comissió 

-

Sèrie 101.07.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Passaports, passis de 
radi

1835 1839Llicències i cèdules de seguretat -

1835 1859Registre de passaports -

1836 1854Registre de passis de radi -

1854 1868Llibre registre de cèdules de veïnatge -

Sèrie 101.07.03.01.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Passaports, passis de 
radi

Control de circulació 
de persones

1940 1940Registre de salconduits -

1940 1941Registre de salconduits -

1940 1945Registre de salconduits

Per sis mesos

-

1941 1941Registre de salconduits -

1941 1942Registre de salconduits -

1942 1943Registre de salconduits -

1944 1945Registre de salconduits -

1944 1945Registre de salconduits -

Sèrie 101.07.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Armes: censos, 
normes, permisos, 
requises

1866 1936Llicències d'armes -

1930 1930Relació d'armes requisades per la Guàrdia Civil -
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Sèrie 101.07.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Guardes jurats

1948 1948Nomenament de guarda jurat per als Laboratoris Cusí

José Comes Bobet

-

Sèrie 101.07.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

SEGURETAT PÚBLICA Juntes i comissions 
municipals

1903 1940Carrabiners -

1942 1943Justificants de revista de la Guàrdia Civil -

Sèrie 101.08.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Allotjaments militars, 
subministraments a la 
tropa

1877 1909Allotjament a la tropa i bagatges 

Padrons i preparatius. Pagaments als carlins

-

1885 1885Manual d'allotjament i bagatges -

1921 1921Subministrament a la brigada topogràfica d'enginyers militars -

1939 1939Comissions Locals de Subsidi al Combatent

Instruccions per l'organització i servei

-

1939 1940Infraccions per incompliment del subsidi al combatent -

1939 1941Altes i baixes del subsidi al combatent -
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Sèrie 101.08.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, 
lleves forçoses

1851 1853Expedients generals, personals i revisions -

1854 1856Expedients generals, personals i revisions -

1857 1859Expedients generals, personals i revisions -

1859 1919Escriptures de caució per responsabilitat de quintes -

1860 1861Expedients generals, personals i revisions -

1862 1864Expedients generals, personals i revisions -

1865 1868Expedients generals, personals i revisions -

1869 1870Expedients generals, personals i revisions -

1871 1873Expedients generals, personals i revisions -

1874 1875Expedients generals, personals i revisions -

1875 1875Expedients generals, personals i revisions -

1877 1877Expedients generals, personals i revisions -

1878 1878Expedients generals, personals i revisions -

1879 1879Expedients generals, personals i revisions -

1880 1880Expedients generals, personals i revisions -

1880 1881Expedients generals, personals i revisions -

1881 1881Expedients generals, personals i revisions -

1882 1882Expedients generals, personals i revisions -

1882 1882Expedients generals, personals i revisions -

1883 1883Expedients generals, personals i revisions -
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1884 1885Expedients generals, personals i revisions -

1885 1886Expedients generals, personals i revisions -

1887 1887Expedients generals, personals i revisions -

1888 1888Expedients generals, personals i revisions -

1888 1919Cancel·lació de la fiança per l'exempció del servei militar -

1889 1890Expedients generals, personals i revisions -

1890 1890Expedients generals, personals i revisions -

1891 1892Expedients generals, personals i revisions -

1892 1892Expedients generals, personals i revisions -

1893 1894Expedients generals, personals i revisions -

1895 1896Expedients generals, personals i revisions -

1896 1897Expedients generals, personals i revisions -

1897 1897Expedients generals, personals i revisions -

1898 1898Expedients generals, personals i revisions -

1898 1899Expedients generals, personals i revisions -

1899 1900Expedients generals, personals i revisions -

1900 1901Expedients generals, personals i revisions -

1901 1902Expedients generals, personals i revisions -

1902 1902Expedients generals, personals i revisions -

1903 1903Expedients generals, personals i revisions -

1904 1904Expedients generals, personals i revisions -
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1905 1905Expedients generals, personals i revisions -

1905 1907Expedients generals, personals i revisions -

1907 1908Expedients generals, personals i revisions -

1908 1909Expedients generals, personals i revisions -

1910 1910Expedients generals, personals i revisions -

1911 1911Expedients generals, personals i revisions -

1912 1912Expedients generals, personals i revisions -

1913 1913Expedients generals, personals i revisions -

1914 1914Expedients generals, personals i revisions -

1915 1915Expedients generals, personals i revisions -

1916 1917Expedients generals, personals i revisions -

1917 1918Expedients generals, personals i revisions -

1919 1919Expedients generals, personals i revisions -

1920 1921Expedients generals, personals i revisions -

1922 1922Expedients generals, personals i revisions -

1923 1923Expedients generals, personals i revisions -

1924 1924Expedients generals, personals i revisions -

1925 1926Expedients generals, personals i revisions -

1925 1926Expedients generals, personals i revisions -

1927 1928Expedients generals, personals i revisions -

1929 1929Expedients generals, personals i revisions -
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1930 1930Expedients generals, personals i revisions -

1931 1933Expedients generals, personals i revisions -

1934 1935Expedients generals, personals i revisions

Inclou relació de nascuts al Masnou els anys 1913 i 1914 i certificats de naixement.

-

1935 1936Expedients generals, personals i revisions -

1936 1938Targetes d'allistament de la Conselleria de Defensa -

1937 1938Expedients generals, personals i revisions -

1939 1939Expedients generals, personals i revisions -

1939 1939Expedients generals, personals i revisions -

1940 1942Expedients generals, personals i revisions -

1941 1946Manual de quintes -

1943 1944Expedients generals, personals i revisions -

1944 1945Expedients generals, personals i revisions -

1945 1945Expedients generals, personals i revisions -

1946 1947Expedients generals, personals i revisions -

1947 1948Expedients generals, personals i revisions -

1947 1954Cartilles militars de tropa i llibreta de mobilització -

1949 1949Expedients generals, personals i revisions -

1950 1950Expedients generals, personals i revisions -

1951 1951Expedients generals, personals i revisions -

1952 1952Expedients generals, personals i revisions -

1953 1954Expedients generals, personals i revisions -
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1955 1955Expedients generals, personals i revisions -

1956 1958Expedients generals, personals i revisions -

1958 1958Expedients generals, personals i revisions -

1959 1959Expedients generals, personals i revisions -

1960 1961Expedients generals, personals i revisions -

1961 1961Expedients generals, personals i revisions -

1962 1962Expedients generals, personals i revisions -

1963 1963Expedients generals, personals i revisions -

1964 1964Expedients generals, personals i revisions -

1964 1965Expedients generals, personals i revisions -

1965 1965Expedients generals, personals i revisions -

Sèrie 101.08.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, 
lleves forçoses

Expedients generals 
de quintes

1936 1936Targetes d'allistament de la Conselleria de Defensa 

Nascuts de 1901 a 1916

-

1936 1936Targetes d'allistament de la Conselleria de Defensa 

Nascuts de 1896 a 1904, i entre 1917, 1918 i 1919

-

1938 1939Relació de mossos allistats

Lleva de 1922. Conté Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de 1938

-

1939 1939Expedients generals, personals i revisions

Lleva 1928-1937, fitxes personals de classificació a efectes de depuració

-

1939 1939Expedients generals, personals i revisions

Lleva 1928-1937, fitxes personals de classificació a efectes de depuració

-

Sèrie 101.08.02.02.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, 
lleves forçoses

Expedients individuals

1940 1940Expedients individuals de quintes

Reemplaçaments de 1936 a 1941

-
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Sèrie 101.08.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Béns subjectes a 
requisa militar

1925 1965Requisa militar -

1938 1938Cens i classificació de béns subjectes a requisa militar -

Sèrie 101.08.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Juntes i comissions 
municipals

1945 1997Junta de reclutament

Llistat de quintos 1945-1997. Disposicions militars 1981,1988, 1991. Catàleg de professions 1983, 1988

-

Sèrie 101.08.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS MILITARS Correspondència militar

1952 1965Circulars allistament -

Sèrie 101.09.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Estadístiques generals 
de població. Censos

1870 1880Estadístiques de població -

1887 1940Cens de població -

1941 1941Padró de l'impost de cèdules personals -

1960 1960Cens de població i habitatges -
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Sèrie 101.09.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Padró Municipal 
d'Habitants

Padrons

1867 1867Padró d'habitants

Carrers: Quintana, Arrabal St. Rafael, Rastillo, cases sense habitar, St. Pere, Sto. Domingo, St. Jeroni, St. 
Jaume, St. Bru, Lavadero, St. Agustí, St. Francesc, St. Joan, St. Antoni, St. Cristòfol, Sta. Anna

-

1867 1867Padró d'habitants

Carrers: St. Felip, del Carme, Colominas, cases de camp, Oriental, Arrabal d'Alella i solars, Baixa, Principal, 
de la Ginesta, Esperança, Correu, St. Rafael, del Pou, Gaditana, del Sol, St. Josep, St. Francesc d'Assís, 
Barcelona, Huertas y Fuentes, Deseada, Caterra i Adra

-

1867 1867Padró d'habitants -

1867 1867Padró d'habitants -

1871 1871Padró d'habitants

Carrers: Quintana (falta), Deseada, Oriental, Arrabal de Alella, St. Joan, St. Agustí, Colomina, Correu, Arrabal 
Sant Rafael, Gaditana, Rastillo, St. Jeroni, St. Bru, Sto. Domingo, St. Jaume, St. Francesc, del Carme, Adra, 
Eixample i Principal

-

1871 1871Padró d'habitants

Carrers: St. Pere, St. Cristòfol, St. Josep, Esperança, cases de camp, cases solars, Caterra, Baja, St. Felip, 
St. Rafael, Sta. Anna, St. Francesc d'Assís, Lavadero, Pou, Ginesta, Sol i Barcelona

-

1871 1872Padró d'habitants

De 1871: carrers St. Antoni i Huertas y Fuentes. 
De 1872: carrers Esperança, St. Rafael, Ginesta, Barcelona, Arrabal de St. Rafael, Gaditana, Correu, Sol, St. 
Francesc d'Assís, St. Josep i St. Francesc

-

1875 1875Padró d'habitants

Carrers: barrio de Alella, Pou, Correu, Principal, cases solars, Barcelona, Lavadero, cases de camp, Ginesta, 
Gaditana, St. Rafael, St. Francesc, Sol, St. Agustí

-

1875 1875Padró d'habitants

Per districtes i barris. 
Districte 1r, barri 1r: Barcelona, Ginesta, St. Pere, Lavadero, St. Francesc d'Assís.
Districte 1r, barri 2n: Sol, St. Josep, Gaditana, Esperança, St. Rafael, St. Francesc, Arrabal St. Rafael, Correu, 
Principal.
Districte 1r, barri 3r: Deseada, Adra, Quintana.
Districte 1r, barri 5è: Caterra, St. Cristòfol, Baja, Pou, Huertas y Fuentes, Arrabal d'Alella, cases solars

-

1875 1875Padró d'habitants

Per carrers. Carrers: Quintana, Sta. Anna, St. Antoni, Adra, St. Joan, Colomina, St. Jaume, St. Jeroni, 
Deseada, St. Bru, Sto. Domingo, Oriental, St. Pere, del Carme,

-

1875 1875Padró d'habitants

Per districtes i barris:
Districte 2n, barri 3r: Sant Felip, Sta. Anna, Rastillo, Sant Jaume, Oriental, Sant Joan, Sant Antoni
Districte 2n, barri 4t: Sant Bru, Santo Domingo, Sant Agustí, del Carme, Colomina, Sant Jeroni

-

1875 1875Padró d'habitants

Per carrers. Carrers: Caterra, St. Josep, Huertas y Fuentes, Esperança, Arrabal St. Rafael, St. Francesc 
d'Assís, Baja, Rastillo, St. Cristòfol, St. Felip

-

1875 1880Padró d'habitants

Per carrers: Rastillo, Adra, Quintana, Barcelona, Sant Antoni, Sant Francesc, Santa Anna, Colomina, Oriental, 
Sant Joan, Sant Jeroni, del Carme, Sant Bru, Santo Domingo, la Deseada, Sant Felip

-

1880 1880Padró d'habitants

Per carrers: Correu, cases solars, Baja, Sant Cristòfol, Ginesta, Sant Agustí, Sant Jaume, Lavadero, Sol, 
Arrabal de Alella, Sant Josep, del Pou, Caterra, Sant Pere, Esperança, Puerto Rico, Sant Rafael, Principal, 
Arrabal de Sant Rafael, Sant Francesc d'Assís, Gaditana, Huertas y Fuentes

-

1880 1880Padró d'habitants

Conté índex de carrers. Llibre enquardernat.

-
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1881 1881Padró d'habitants

Districtes 1r i 2n. Inclou verificacions i estadístiques del padró d'habitants

-

1885 1885Padró d'habitants

Barris 1-4: Arrabal Sant Rafael, Gaditana, Sant Josep, Sol, Sant Francesc d'Assís, Ginesta, Sant Pere, 
Lavadero, Principal, Barcelona, Sant Francesc, Correu, Sant Rafael, Esperança, Ginesta, Puerto Rico, 
Deseada, Adra, Quintana, Sant Felip, Santa Anna, Rastillo, Sant Bru, Sant Jeroni, Sant Agustí, Santo 
Domingo, Oriental, Colomina, Carme, Sant Jaume, Sant Joan, Sant Antoni, cases de camp

-

1885 1889Padró d'habitants

1885: barri 5è: Caterra, Sant Cristòfol, Baja, Huertas y Fuentes, Arrabal de Alella, Pou, Lavadero, cases 
solars. Inclou estadístiques del padró.
1889: districte 1r: Arrabal de Alella, cases solars, Huertas y Fuentes, Baja, Pou, Sant Cristobal, Ginesta, Sant 
Pere, Lavadero, Sant Francesc d'Assís, Buenos Aires, Barcelona, Caterra, Sant Francesc d'Assís

-

1889 1889Padró d'habitants

Districte 2n: Quintana, Esperança, Puerto Rico, Sant Josep, Arrabal Sant Rafael, Gaditana, del Sol, Deseada, 
Adra, Sant Rafael, Correu.
Districte 3r: Sant Felip, Santa Anna, Rastillo, Sant Antoni, Oriental, Sant Joan, Sant Jaume, Sant Jeroni, Sant 
Bru, Carmen, Sant Agustí, Santo Domingo, Colomina i cases de camp

-

1889 1889Padró d'habitants

Districte 3r

-

1889 1889Padró d'habitants

Districte 1r

-

1889 1889Padró d'habitants

Districte 2n

-

1891 1891Padró d'habitants

Districte 1r

-

1891 1891Padró d'habitants

Districte 2n

-

1894 1894Padró d'habitants

Districte 1r i 2n. 

-

1894 1894Padró d'habitants

Districte 1r. Recull de fulls del padró

-

1894 1894Padró d'habitants

Districte 2n. Recull de fulls del padró

-

1899 1899Padró d'habitants

Districtes 1 i 2

-

1899 1899Padró d'habitants

Districte 1r. Recull de fulls del padró

-

1899 1899Padró d'habitants

Districte 2n. Recull de fulls del padró

-

1904 1904Padró d'habitants

Districte 1r i 2n

-

1904 1904Padró d'habitants

Districte 1r. Recull de fulls del padró

-

1904 1904Padró d'habitants

Districte 2n. Recull de fulls del padró

-

1910 1910Padró d'habitants

Districte 1r. Carrers ordenats alfabèticament. Recull de fulls del padró

-
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1910 1910Padró d'habitants

Districte 2n. Carrers ordenats per ordre alfabètic. Recull de fulls del padró

-

1915 1915Padró d'habitants

Districte 2n. Recull de fulls del padró

-

1915 1915Padró d'habitants

Districte 1r. Recull de fulls del padró

-

1924 1924Padró d'habitants

Secció 1a (Alella de Mar); secció 2a (Vallmora); secció 3a (de l'Església); secció 4a (de la plaça d'Ocata); 
secció 5a (del Fort); secció 6a (cases solars)

-

1924 1924Padró d'habitants

Resum de caps de casa

-

1930 1930Padró d'habitants

Secció 1a (Alella de Mar); secció 2a (Vallmora); secció 3a (de l'Església); secció 4a (de la plaça d'Ocata); 
secció 5a (del Fort); secció 6a (cases solars)

-

1931 1937Quadern auxiliar del padró

Falten els anys 1935 i 1936. Inclou resum de caps de casa del padró de 1937

-

1936 1936Padró d'habitants -

1939 1940Padró d'habitants

Falten alguns fulls i les tapes del 1939. 2 volums per a 1940 incloent quadern auxiliar

-

1940 1941Padró de residents

2 llibretes. Inclou resum del padró de 1941

-

1943 1943Padró de residents

Llibreta. Llistat alfabètic

-

1945 1945Padró municipal d'habitants

"Censo de población"

-

1945 1945Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 Secció 1-districte 1 secció 4 núm. 1 al 725

-

1945 1945Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 Secció 1-districte 2 secció 3 núm. 726 al 1203

-

1950 1950Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 Secció 1-districte 1 secció 4 núm. 1 al 947

-

1950 1950Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 Secció 1-districte 2 secció 3 núm. 948 al 1606

-

1950 1950Padró municipal d'habitants -

1950 1955Padró municipal d'habitants

Llistat alfabètic. La data no consta

-

1955 1955Padró municipal d'habitants -

1955 1955Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 Secció 1-districte 1 secció 4 núm. 1 al 1133

-

1955 1955Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 Secció 1-districte 2 secció 3 núm. 1134 al 1684

-
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1955 1955Padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar 

-

1960 1960Padró municipal d'habitants -

1960 1960Padró municipal d'habitants -

1960 1960Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 Secció 1-districte 1 secció 2 núm. 1 al 721

-

1960 1960Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 Secció 3-districte 1 secció 4 núm. 722 al 1272

-

1960 1960Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 Secció 1-districte 2 secció 3 núm. 1273 al 2054

-

1960 1960Padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 secció 1. Carpetes de gran format

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar 

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 secció 2. Carpetes de gran format

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 secció 3. Carpetes de gran format

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 1 secció 4. Carpetes de gran format

-

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 secció 1. Carpetes de gran format

-

1965 1965Padró municipal d'habitants -

1965 1965Padró municipal d'habitants

Fulls. Districte 2 secció 2. Carpetes de gran format

-

1965 1966Rectificacions del padró municipal d'habitants

Treballs preliminars i elaboració. Inclou instruccions, correspondència amb l'INS, bans i plànols

-
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Sèrie 101.09.02.02.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Padró Municipal 
d'Habitants

Rectificacions

1875 1879Rectificacions del padró d'habitants

Altes i baixes

-

1876 1881Rectificacions del padró d'habitants

Resums d'altes i baixes per anys

-

1881 1883Rectificacions del padró d'habitants

Inclou reclamació de Joan Alsina Sensat per tal que se l'inclogui al padró (1882) i rectificacions de 1881 i 1883

-

1883 1883Addició al padró d'habitants de cèdules personals -

1924 1930Rectificacions del padró d'habitants

Inclou quaderns auxiliars

-

1931 1934Rectificacions padró d'habitants -

1939 1939Rectificacions del padró d'habitants

Inclou quadern auxiliar i resums del padró

-

1941 1943Rectificacions del padró d'habitants

Inclou quadern auxiliar. S'inclou un resum del padró per caps de casa de 1943

-

1943 1944Rectificacions del padró d'habitants

Llibretes. Inclou quaderns auxiliars

-

1946 1948Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar

-

1946 1949Rectificacions del padró municipal d'habitants

Naixements, defuncions, llistat de vídues, majors d'edat i nouvinguts

-

1949 1949Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar

-

1950 1957Rectificacions del padró municipal d'habitants

Inclou fulls del cens 1950-1951. Cens de població i habitatges

-

1950 1957Rectificacions del padró municipal d'habitants

Naixements, defuncions, llistat de vídues, majors d'edat i nouvinguts

-

1951 1951Rectificacions del padró municipal d'habitants -

1952 1952Rectificacions del padró municipal d'habitants -

1953 1953Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix

-

1954 1954Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix

-

1956 1956Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix

-

1958 1958Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix

-
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1958 1959Rectificacions del padró municipal d'habitants

Altes, baixes i canvis de domicili

-

1959 1959Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix

-

1960 1960Rectificacions del padró municipal d'habitants

Altes, baixes i canvis

-

1960 1962Rectificacions del padró municipal d'habitants

Altes, baixes i canvis de domicili 

-

1961 1961Rectificacions del padró municipal d'habitants -

1962 1962Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix 

-

1962 1963Rectificacions del padró municipal d'habitants

Altes, baixes i canvis de domicili 

-

1963 1963Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix 

-

1964 1964Rectificacions del padró municipal d'habitants

Quadern auxiliar i apèndix 

-

1964 1964Rectificacions del padró municipal d'habitants -

1965 1965Rectificacions del padró municipal d'habitants

Naixements, matrimonis, defuncions, altes, baixes i canvis de domicili

-

Sèrie 101.09.02.04.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Padró Municipal 
d'Habitants

Baixes

1886 1886Baixes del padró d'habitants -

30/01/2018 Pàgina 172 de 182



Sèrie 101.09.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Estrangers, transeünts, 
refugiats

1851 1851Padró d'estrangers -

1851 1851Padró d'estrangers -

1899 1899Padró d'habitants

Veïns forasters

-

1936 1958Padró d'estiuejants

Llistats dels anys 1936, 1945-1958. Relligats. Inclou resum del padró de 1945

-

1940 1942Padró d'estiuejants -

1943 1944Padró d'estiuejants

Ordre alfabètic

-

1959 1963Fulls del padró d'estiuejants

Ordenats per serenos. Fitxes i llistats alfabètics

-

Sèrie 101.09.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

POBLACIÓ Junta local del cens de 
població

1900 1941Junta Local del Cens de Població -

1910 1910Junta Local del Cens de Població -
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Sèrie 101.10.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Eleccions municipals

1860 1871Eleccions municipals -

1873 1886Eleccions municipals -

1887 1895Eleccions municipals -

1897 1903Eleccions municipals -

1904 1910Eleccions municipals -

1911 1913Eleccions municipals -

1917 1922Eleccions municipals -

1930 1999Eleccions municipals -

1960 1972Eleccions municipals

Regidors 1960, 1963, 1966, 1970

-

Sèrie 101.10.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Eleccions de Diputats 
Provincials

1880 1896Eleccions de Diputats Provincials -

1901 1958Eleccions de Diputats Provincials -

1964 1964Eleccions Diputats Provincials

Antecedents

-
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Sèrie 101.10.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Eleccions Generals: 
Corts, Senat, Congrés 
i Presidència de la 
República

1863 1876Eleccions de Diputats a Corts -

1879 1891Eleccions de Diputats a Corts -

1879 1918Eleccions de Senadors -

1896 1903Eleccions de Diputats a Corts -

1905 1958Eleccions de Diputats a Corts -

1961 1974Eleccions de Diputats a Corts

Eleccions a Corts 1961, 1977. Eleccions dels diputats del terç familiar 1967 i del terç local 1971, 1974

-

Sèrie 101.10.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Referèndums i 
plebiscits

1947 1947Referèndum per la "Ley de sucesión de la Jefatura del Estado" -
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Sèrie 101.10.08.00.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Cens electoral; Junta 
local del Cens electoral

1850 1925Comprovants de votació -

1871 1881Cens electoral i rectificacions -

1882 1886Cens electoral i rectificacions -

1887 1890Cens electoral i rectificacions -

1889 1920Designació de les meses i col·legis electorals -

1890 1892Cens electoral i rectificacions -

1893 1894Cens electoral i rectificacions -

1895 1896Cens electoral i rectificacions -

1897 1899Cens electoral i rectificacions -

1900 1902Cens electoral i rectificacions -

1903 1905Cens electoral i rectificacions -

1906 1908Cens electoral i rectificacions -

1909 1917Cens electoral i rectificacions -

1919 1966Cens electoral i rectificacions -

Sèrie 101.10.08.01.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Cens electoral; Junta 
local del Cens electoral

Cens electoral

1955 1975Cens electoral

Llistat 1955, 1965, 1975

-

Sèrie 101.10.08.02.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Cens electoral; Junta 
local del Cens electoral

Rectificació del Cens 
electoral

1956 1970Rectificacions del cens electoral

Llistat 1956, 1959 i 1970

-
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Sèrie 101.10.08.03.00

DatesTítol / Descripció 

ELECCIONS Cens electoral; Junta 
local del Cens electoral

Junta Municipal. Cens 
electoral

1892 1925Junta del Cens Electoral

Constitució i renovació 

-

1963 1964Junta Municipal del cens electoral

Renovació de la Junta

-

Sèrie 101.11.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Parvularis. Guarderia 
infantil

1883 1933Alumnes matriculats -

Sèrie 101.11.02.00.00

Dates

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Escoles de gramàtica i 
primeres lletres. 
Ensenyament primari

1848 1848-

1883 1933-

1883 1933-

1889 1889-

1890 1910-

1931 1931-

1932 1936-

1963 1983

Títol / Descripció 

Obertura del col·legi de les Germanes de la Immaculada Concepció

Sagrada Família 

Material per a l'Escola

Pressupost 

Alumnes matriculats

Lloguer d'una casa per destinar-la a escola pública

Propietat de Juan Civil

Memòria i distribució de premis

Correspondència 

Homenatge ofert pels alumnes de les Escoles Nacionals a Frederic Bosch

Concessió de dos graus a les escoles nacionals

Col·legi la Immaculada

Plànols escola, fotografies, eleccions consell escolar, correspondència
-

Sèrie 101.11.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Escola de Dibuix; 
d'Arts i Oficis; de 
Formació Professional. 
Escoles Taller

1932 1935Escola del Treball d'Estudis Secundaris del Masnou

Comptes, Estatuts del  Patronat i plans d'estudis 

-

1950 1951Acadèmia Balmes

Clausura 

-
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Sèrie 101.11.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Ensenyament mitjà

1883 1933Alumnes matriculats -

Sèrie 101.11.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Ensenyament 
Superior. Escola de 
Nàutica

1869 1881Creació i supressió de l'Escola Municipal de Nàutica del Masnou -

1869 1885Comptes de l'Escola Municipal de Nàutica del Masnou -

Sèrie 101.11.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Escola d'Adult; 
campanyes contra 
l'analfabetisme

1930 1930Constitució i Reglament de l'Escola Nocturna del Masnou -

1933 1933Escola del treball i d'estudis secundaris

Dossier de presentació

-

1938 1938Lluita contra l'analfabetisme -

Sèrie 101.11.07.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Beques

1904 1904Beques per estudiar a l'Escola Politècnica

Sol·licituds de Pere Roig Orta, Domènec Oliveras Colomer i Francesc Maristany Oliveras.

-

Sèrie 101.11.08.00.00

DatesTítol / Descripció 

INSTRUCCIÓ PÚBLICA Juntes i comissions 
municipals

1879 1895Actes de la Junta Local d'Instrucció pública -

1892 1934Inventari dels béns de les escoles -

1899 1931Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública -

1934 1937Millores i creació d'escoles municipals -

1936 1949Ordres, decrets i dictàmens emesos d'ensenyament -

1942 1944Expedient de constitució de la Comissió local d'educació -

1955 1963Junta local d'ensenyament -
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Sèrie 101.12.01.00.00

Dates

CULTURA Festes populars i 
Festa Major

1875 1891-

1887 1902-

1892 1906-

1903 1941-

1910 1917-

1918 1928-

1929 1929-

1929 1945-

1931 1936-

1943 1949-

1946 1957-

1950 1966-

1958 1960-

1960 1969-

1961 1964-

1964 1965

Títol / Descripció 

Festa Major

Despeses i organització. Inclou programa Festa 1891.

Festes locals de tot l'any

Nadal, teatre a benefici de la Guerra de Cuba, Corpus, felicitacions. Inclou programa de teatre de 1887, de 
l'obra "Mal Pare!"

Festa Major

Despeses i organització 

Programes Festa Major

Fotocòpies. Fulletons de 1903, 1925-1926, 1928-1929, 1933-1935, 1941. Carnets de ball 1913-1914, 1925-
1926, 1930

Festa Major

Despeses i organització 

Festa Major

Despeses i organització. Conté factura del mestre Lluís Millet

"Amants de la Sardana": Programa d'audicions de sardanes de la Festa Major de 1929

Llibret imprès amb anuncis, fotografies i programa de les audicions. Les fotografies són del llac de la casa del 
marquès, de la Casa Benèfica, de la campana Joana de l'església i de les cases barates. També conté 
poema de Josep Pujadas i Truch i de Josep Alemany i Borràs i escrit de Lluis Millet. També inclou retrats dels 
músics Jaume Sampera, Lluis Millet (fill), F. Maresma, Silveri Fàbregas, Grau Maristany i Martí Cabús.

Festa Major

Despeses i organització 

Programes Festa Major

Programes festa major 1931-1936

Programes Festa Major

Programes festa major. Manca l'any 1944

Festa Major

Despeses i organització.

Programes Festa Major

Programes Festa Major

Festa Major

Despeses i organització 

Programes Festa Major

Programes de ma Festa Major 1960-1969 i programes festa major 1968

Festa Major

Despeses i organització 

Festa Major

Despeses i organització 

-

Sèrie 101.12.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Activitats i iniciatives 
culturals i recreatives

1935 1935Homenatge a la vellesa -
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Sèrie 101.12.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Activitats i iniciatives 
culturals i recreatives

Expedients generals

1923 1923Jocs Florals

Premi a Omar i Barrera, per un poema sobre Masnou

-

1953 1953Concurs de pessebres -

1963 1963Homenatge humorístic adreçat a l'alcalde

Francisco Salazar Culí i Dolores Cortada

-

Sèrie 101.12.03.01.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Centres culturals 
municipals, 
biblioteques, museus, 
teatre, altres

Biblioteques

1931 1939Inventari de la Biblioteca Enciclopèdica Popular del Masnou -

Sèrie 101.12.03.03.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Centres culturals 
municipals, 
biblioteques, museus, 
teatre, altres

Museus

1955 1955Reglament pel desenvolupament de les bases del servei d'ajuda als Museus locals -

1957 1966Patronat del Museu del Masnou

Conté antecedents, acta de constitució, inventari, obres i pressupostos.

-

1963 1963Número 1 del butlletí del museu del Masnou

Conté article sobre una moneda ibero-emporitana de Cal Ros de les Cabres.

-

Sèrie 101.12.03.08.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Centres culturals 
municipals, 
biblioteques, museus, 
teatre, altres

Altres centres culturals

1960 1960Espectacles a la Calàndria -

Sèrie 101.12.04.00.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Patrimoni 
historicoartístic i natural

1958 1958Instància sobre la protecció de "Cal Ros de les Cabres"

Presentada per l'arquitecte Pere Bassegoda.

-

1959 1966Primer informe excavació Cal Ros de les Cabres -

1960 1960Instància sobre la protecció de "Cal Ros de les Cabres"

Presentada per Antonio Viñals Figueras.

-
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Sèrie 101.12.07.01.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Esports. Patronat 
municipal d'Esports

Expedients d'activitats 
generals

1964 1964Permís d'activitats esportives 

Concurs d'hípica 

-

Sèrie 101.12.09.00.00

DatesTítol / Descripció 

CULTURA Promoció turística

1955 1965Informe turístic

Incloure el Castell de Sant Miquel dins el "Centro de interés turístico nacional"

-

1964 1964Informe turístic

Per demanar el títol de  "Vecindad Honorífica Turística"

-

Sèrie 101.13.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Censos agraris, 
estadístiques agrícoles 
i ramaderes, 
interrogatoris de collites

1877 1878Registre de ramaderia -

1880 1880Registre de la plantació de la vinya -

1881 1927Estadístiques agrícoles -

1893 1893Estadística del bestiar boví -

1902 1902Cens de cavalls i mules -

1904 1930Recompte general de ramaderia -

1931 1956Recompte general de ramaderia -

1932 1932Entrades i sortides de vins -

1948 1969Declaracions de les collites i de producció de vi -

1957 1970Avançament de les collites per la Junta Local de Proveïments -
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Sèrie 101.13.01.02.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Censos agraris, 
estadístiques agrícoles 
i ramaderes, 
interrogatoris de collites

Censos i 
estadístiques 
ramaderes

1933 1934Relació de vaques i cabres destinades a la producció de llet que hi ha al Masnou l'any 1933 -

1944 1948Estadístiques de bestiar

Bestiar boví, oví i porcí. Falten els anys 1945 i 1946

-

Sèrie 101.13.02.01.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Danys a l'agricultura, 
plagues del camp, 
extinció d'animals 
perillosos

Danys a l'agricultura

1931 1931Comunicat del "Sindicato Agrícola" del Masnou

Collita de raïm i clavells

-

1962 1962Damnificats pel temporal de pluges -

Sèrie 101.13.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Foment forestal

1856 1856Condonació dels impostos per combatre la fil·loxera -

1921 1921Comissió de repoblació forestal de la Mancomunitat de Catalunya -

Sèrie 101.13.05.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Juntes i comissions 
municipals

1932 1939Constitució de la Junta Local de Foment Pecuari

Actes de 1932 i 1939

-

1940 1941Constitució de les Juntes Locals Agrícola i Pericial -

1940 1942Expedients de la Junta Local de Foment Pecuari

Estadístiques, inspeccions veterinàries i altres

-

Sèrie 101.13.06.00.00

DatesTítol / Descripció 

SERVEIS 

AGROPECUARIS I 

MEDI AMBIENT

Medi ambient

1902 1915Actes de la Junta Municipal del cens ramader -

1935 1935Junta Municipal de formació del cens dels camperols -
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