
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Comitè local del Front Popular

Arxiu Municipal de Font-rubí

Codi 306.00.00.00.00

Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

1Mobilització general voluntària de les milícies antifeixistes. Relacions 221936/  /  1936/  /  

1Còpia de sol.licituds i altres tràmits presentats al Jutjat municipal 661936/  /  1936/  /  

1Llibreta de la relació de les garbes de blar, ordi i civada 881936/  /  1936/  /  

1Fotografia dels membres que formen el Comitè local del Front Popular 10101936/  /  1936/  /  

1Fotografia mida carnet d'una dona 11111936/  /  1936/  /  

13 carnets de milicià emesos pel Comitè central de les Milícies Antifeixistes de 
Catalunya

13131936/  /  1936/  /  

1Anotació de les conferències telefòniques realitzades 15151936/  /  1936/  /  

1Registre de socis de la Cooperativa de consum domèstic de Guardiola del 
Penedès amb el nombre de familiars i aportacions satisfetes pels mateixos

19191936/  /  1936/  /  

1Acta de constitució i estatuts del Sindicat d'Oficis Varis de Guardiola del 
Penedès

20201936/09/20 1936/09/20

1Autorització al rajoler per desenfornar 21211936/07/23 1936/07/23

1Actes del Comitè local del Front Popular 111936/08/01 1938/03/06

1Control de les armes lliurades i retornades 441936/  /  1938/  /  

1Còpia de demandes de reposició de terres presentades al Jutjat municipal 551936/  /  1938/  /  

1Acta de les incautacions realitzades en dos masos i inventari de béns d'una 
casa

771936/08/10 1938/02/19

12 contractes de lloguer d'immobles 14141937/08/  1937/10/  

1Ordre de l'alcaldia de portar un conill destinat a l'hospital militar de Vilafranca 
del Penedès

17171937/12/27 1937/12/27

1Sol.licitud de la mestra d'escola d'ingrés al Partit Socialista Unificat de 
Catalunya i invitació a la sessió de cinema organitzat per les escoles de 
Guardiola i del barri de cal Cintet

18181937/09/  1937/11/  

1Còpia de les Actes de requisa efectuades pel Departament d'Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya

331938/07/  1938/08/  

1Sol.licitud del secretari de l'ajuntament per ingressar a l'Aviació 991938/  /  1938/  /  

1Carta enviada des del front de Guadalajara 12121938/09/30 1938/09/30

1Conveni amb el director general del Transport de departament d'Economia de 
la Generalitat de Catalunya en relació a un camió incautat per l'ajuntament

16161938/01/26 1938/01/26
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