INVENTARI FONS MUNICIPALS I JUDICIALS
Arxiu municipal de Sils
Presentació-comentari del fons documental
La descripció general comentada de l’arxiu es fa amb l’objectiu bàsic d’orientar l’investigador. El
comentari està subjecte a l’ordre establert posteriorment a l’inventari. Hem de dir que la metodologia
d’inventariació està basada en la proposta feta per Ramon Alberch, Francesc Barriach i Vinyet Panella
a Els arxius històrics municipals: normes bàsiques de classificació, (Dep. de Cultura i mitjans de
comunicació. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982).
I- Administració Municipal. És el capítol més extens de l’inventari, ja que recull gran part de les
activitats pròpies –i diverses- de l’Ajuntament. Ja d’entrada ens trobem amb una documentació
valuosíssima: els manuals d’acords o llibres d’actes. Aquest material és de consulta inexcusable per
gairebé qualsevol investigació. Paral·lelament hem de remarcar la sort que es conservin algunes actes
de sessions corresponents al s. XIX. Des de l’any 1900 fins avui les sèries són completes. Cal indicar
que a partir dels primers anys de Dictadura de Primo de Rivera s’instaura el sistema de crear una
comissió permanent, i per tant es generen més llibres d’actes.
La consulta de la correspondència ens permet endinsar-nos novament al s. XIX, mentre que les
circulars viuen a l’època de màxima profusió immediatament després de la victòria franquista. Aquesta
documentació ens ajuda a comprendre l’asfixiant control inquisidor en què les autoritats franquistes
tenien sotmesa la societat civil.
En aquest primer apartat és possible recollir també la constitució dels càrrecs municipals. Això permet,
d’alguna manera, l’elaboració d’estudis que determinin la composició, tant política com personal, de
les autoritats que han exercit el poder local al llarg de gairebé tot el segle XX.
Sens dubte, però, la part que ha engendrat més paperassa és la referida als aspectes econòmics de
l’Ajuntament. En aquestes seccions les possibilitats d’estudi són inesgotables. Ens trobem amb un
conjunt important de pressupostos municipals. No podem oblidar que el pressupost públic sovint
respon a les prioritats del grup que deté el poder polític, i per tant a les classes socials que articulen
aquest poder polític. Es fa aquesta breu referència, precisament aquí, de la connexió entre poder
polític i poder econòmic una mica per introduir el que la documentació de caire econòmic, arranca en
aquest arxiu a partir dels primers anys de la Restauració canovista, sistema polític que potenciava –i
més en sectors agraris- la pràctica caciquista.
Tanmateix, l’epígraf de Finances i Patrimoni inclou una documentació de primer ordre: els
amillaraments. Aquí es pot localitzar la relació numerada i per ordre alfabètic dels propietaris i
usufructuaris dels béns immobles i del bestiar sotmès a contribució. Aquesta valuosa font d’informació
presenta, però, algunes deficiències congènites, com són principalment les derivades d’amillaraments
incorrectes, provocats per ocultació de riquesa contributiva, en què el mateix contribuent falseja llur
declaració, per favoritismes fruit d’influències polítiques o bé per simples suborns als encarregats
d’elaborar l’amillarament. Malgrat això, no deixa de ser una eina de consulta important.
Les seccions de contribucions permeten indubtablement esbrinar –en molts casos- l’origen geogràfic
dels propietaris, ja que en les relacions de contribuents es separa el propietari de Sils del foraster.
Així, doncs, és útil per determinar quines propietats estaven en mans de gent de fora i d’on procedien.
II- Administració de Justícia. És un capítol, també, d’un relleu excepcional dins el conjunt de
l’arxiu. S’hi conserva molta documentació provinent de l’antic jutjat municipal. Com a dada curiosa,
hem de fer notar que en aquest capítol s’hi troba el paper més antic de l’arxiu: un despatx d’ordre
d’embargament de béns que el jutge de Sta. Coloma remet al batlle de Sils, datat el 1845.
Però la part realment més llaminera, des del punt de vista de l’investigador, és la corresponent als
judicis verbals de faltes i les actes de conciliació. Ofereix –entre d’altres- informació sobre propietat de
terres, que poden completar notícies extretes d’altres capítols. En concret, la part més remarcable i
característica –per això la presentem en l’inventari com un punt independent- és la que fa referència
als judicis i actes de conciliació, exigint el reconeixement de drets emfitèutics, interposats pels
procuradors de María del Carmen Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, comtessa de
Valdelagrana i marquesa de Mudela, veïna de Madrid i successora –com a filla- del Duc de Medinaceli.
Aquestes demandes de delmes, fruits i pensió anual, ens ofereixen un seguir de constatacions: en
primer lloc ens permet saber com estava –en bona part- parcel·lada la zona corresponent a l’estany,
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així com conèixer la filiació dels emfiteutes. A través de les sentències ens podrem assabentar de les
condicions en què s’establiren les relacions entre la comtessa i els seus emfiteutes.
La part referent als expedients i certificats serà el suplement perfecte per a la realització d’estudis
sobre demografia històrica.
III- Agricultura, ramaderia i pesca. Considerant que la major part de la població silenca del
principi dels segle XX, època en què comencem a trobar documentació escrita al respecte, es dedicava
–o depenia- d’una manera més o menys directa a l’agricultura, aquest capítol ha de tenir
necessàriament un destacat pes específic en qualsevol investigació. Les sèries de preus i les
estadístiques sobre producció agrícola i ramadera, junt a la documentació referida a entitats
organitzades de caire agrícola, representen una font d’estudi d’una significació eloqüent.
La secció dedicada al Racionament mereix un comentari individual. Cal assenyalar que en existir un
volum prou important sobre el tema, considerem que és lícit –i potser necessari- destinar-li una secció
independent. Òbviament es podia haver emmarcat dins un altre capítol –com per exemple el nº XV-,
però hem pensat que el seu contingut s’adequava perfectament dins el concepte de consum-producció
agrícola.
IV- Associacions. El tema associatiu es fonamenta, en aquest arxiu, bàsicament en les entitats de
caire recreatiu. Malgrat això, es pot observar –com el cas de “La Laguna”- el lligam existent durant el
franquisme, sobretot els primers anys, entre conducta política i detentació de càrrecs.
Indiquem que el fet d’incloure el llibre de comptes del Cinema Popular a càrrec de l’ex-Comitè
Anifeixista en aquest capítol respon més a criteris formals –està englobat dins el llibre de comptes de
la Societat Unió Esportiva- que no pas a raons estrictament de fons.
V- Beneficència. S’hi recull prioritàriament la paperassa engendrada a partir de les relacions dels
veïns de Sils amb els establiments benèfico-sanitaris dependents de les institucions gironines i
estatals.
És d’un singular interès la documentació de la Junta de Reformes Socials i de la Junta de Beneficència,
així com els papers que, compresos en la secció d’Ajuts Diversos, fan referència a aspectes de tipus
benèfic del temps de la Guerra Civil.
VI- Cultura. El classificar en un capítol independent el tema de la Instrucció Pública fa que l’apartat
de Cultura es quedi reduït a un sol lligall, i encara dedicat primordialment a la Biblioteca Pública. És de
suposar que la secció de Festes i Tradicions, mitjançant un esforç col·lectiu –pensem en la cessió de
programes de festes majors que sens dubte guarden moltes famílies- pot gaudir d’una entitat molt
més considerable.
VII- Defensa. El gruix més respectable de documentació és el format per l’allistament de lleves. La
secció dedicada als Cossos de Seguretat, i en concret el referit a la Guardia Civil, malgrat el seu poc
volum, permet descobrir el lligam entre aquests tipus de cossos i un municipi que depèn sovint de
destacaments establerts en pobles de la rodalia. És d’un interès especial la documentació referida a
guardes jurats.
VIII- Demografia. En qualsevol estudi històric la qüestió demogràfica és un tema clau.
Malauradament, l’arxiu gairebé només ofereix dades del segle XX, però d’altra banda podem
considerar els recomptes amb un màxim de precisió, ja que no existeix finalitat impositiva.
Com s’ha apuntat més amunt, en la secció d’expedients i certificats del capítol d’Administració de
Justícia, podem recollir dades molt adaptables a aquest capítol demogràfic.
Al final del lligall de l’apartat de Documentació Diversa, hi consten una sèrie d’estadístiques generals, i
no estrictament demogràfiques, que donen una visió de conjunt d’alguns temes en unes èpoques molt
determinades.
IX- Eleccions. S’hi aplega tot tipus de documentació relativa a qualsevol mena d’elecció política de
càrrecs públics.
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Cal destacar la importància d’aquest capítol, que ens ofereix notícies a partir ja del primer any del
Sexenni Revolucionari.
Hem de constatar l’existència d’alguna barreja en la classificació d’algun lligall, motivada pel fet que
part de la documentació de la Junta o del Cens electoral es troba, a vegades, inclosa en dossiers ja
elaborats sobre determinades eleccions. Evidentment hem considerat més raonable respectar aquests
dossiers.
X- Església. Lògicament el cos principal cal cercar-lo als arxius eclesiàstics. Aquest capítol –tret
d’alguns expedients i certificats- està constituït pels papers originats per les relacions existents entre
la parròquia i l’Ajuntament.
XI- Indústria i Comerç. En un poble eminentment agrícola on l’activitat industrial no desperta fins
èpoques molt recents, la documentació sobre la indústria no pot ser excessivament abundant, i en tot
cas ha d’ésser un capítol jove. Existeixen, però, referències sobre aspectes industrials, en el primer
capítol, en la secció dedicada a contribucions.
L’activitat comercial –més que la industrial- queda força reflectida en l’apartat que recull les llicències
d’obertura d’establiments i exercicis d’activitats reglamentades.
XII- Instrucció Pública. S’hi emmarquen tots els papers relatius a l’ensenyament. Cal notar que des
de fa molts anys, el control de l’ensenyament no depèn directament de l’Ajuntament, i des d’aleshores
s’ha de parlar més de participació d’aquest, tant en l’equipament de les escoles públiques com en
d’altres iniciatives.
XIII- Obres Públiques i Urbanisme. És un dels capítols més reeixits de l’arxiu. La majoria de les
seccions que l’integren tenen entitat pròpia i en alguns casos gairebé suficient per elaborar algun
treball d’investigació. És difícil destacar algun aspecte per damunt d’un altre. En tot cas, seria bo fer
referència als plans d’ordenació del nucli urbà o a les modificacions i consolidació d’urbanitzacions que
indubtablement donen un nou perfil al poble.
La qüestió de les comunicacions és un element de primer ordre per entendre l’evolució de Sils. La
creació i arranjament de ponts i camins, la construcció més recent de l’autopista i, sobretot, el pas del
ferrocarril pel poble, configuraren en el seu moment infinitat de perspectives.
La secció d’urbanisme i obres públiques ens brinda un material que dia a dia es considera més en la
seva justa mesura: les llicències d’obres, que en el nostre cas arrenquen a partir de 1924 i van
acompanyades sovint dels plànols pertinents, són una bona mostra d’interès i qualitat documental.
XIV- Sanitat. És un capítol que es complementa en molts aspectes amb el de Beneficència. Conté
dues parts perfectament diferenciades: la que tracta dels estats i mesures sanitàries –destaca la
documentació de la Junta Local de Sanitat- i la part que agrupa la informació dels cementiris i serveis
fúnebres.
XV- Documentació de caire polític. L’existència d’uns papers íntimament lligats al fet de la Guerra
Civil i a uns aspectes molt puntuals del règim franquista va imposar la necessitat de crear aquesta
nova secció, totalment al marge de les Normes Bàsiques de Classificació editades per la Generalitat de
Catalunya. El fil conductor d’aquest capítol és l’acció política, amb uns continguts de difícil adaptació
en d’altres capítols de l’arxiu. Entenem que caldria destacar, malgrat la migradesa documental, els
papers relatius a la Guerra Civil. Del franquisme, la part més completa és la dedicada a la Falange.
XVI- Cartografia. Es conserven únicament cinc plànols, i encara dos d’aquests són produïts pel
Ministeri de l’Aire, arran de la creació de l’Aeroport de Girona. Cal matisar, però, que existeixen alguns
plànols parcials del poble –o del seus sistema de comunicacions- que per raons de coherència han
estat inclosos en d’altres capítols de l’arxiu.
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INVENTARI
Respecte a l’inventari que tot seguit passem a oferir, hem d’aclarir que l’asterisc (*) significa que la
documentació que descrivim forma part del lligall esmentat immediatament abans. El contingut
d’aquesta documentació exigeix una especificació independent, però no té un cos físic suficient per
fer-ne un lligall individual.
Continuant en els aspectes més formals, fem notar que quan una sèrie d’anys està separada per una
coma, volem dir que es conserven únicament els anys que s’esmenten en concret, mentre que si el
signe ortogràfic de separació és un guionet, significa que es conserva des del primer fins al darrer
anys esmentats, se sobreentén, doncs, tots els anys compresos entre ambdues dates.
Advertim que l’inventari comprèn del primer paper conservat –any 1845- fins tota la documentació de
1975. Fixar una data d’acabament de l’inventari representa una mesura quelcom arbitrària, però
alhora necessària. Hem justificat aquesta data aprofitant un fet històric remarcable: la fi del
franquisme. Considerem que a partir de 1976 la documentació pren, de moment, un caràcter gairebé
administratiu.

I. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
I.1. Funcionament del Consell Municipal
I.1.1. MANUALS D’ACORDS O LLIBRES D’ACTES
Ple i Permanent (existeixen moltes actes del Ple i de la Permanent registrades en els mateixos llibres;
en aquest casos no es faran distincions): Llibre nº 1 (1884-85), nº 2 (1885-87), nº 3 (1900-03), nº 4
(1903-06), nº 5 (1906-10), nº 6 (1910-11), nº 7 (1911-14), nº 8 (1914-18), nº 9 (1918-20), nº 10
(1920-22), nº 11 (1923-25), nº 12 (1925-27 –exclusivament Permanent-), nº 13 (1927-28 –
exclusivament Permanent-), nº14 (1926-28), nº 15 (1928-32), nº16 (1928-32 –exclusivament
Permanent-), nº 17 (1932-33), nº 18 (1933-35), nº 19 (1935-37), nº 20 (1937-38), nº 21 (1938-39),
nº 22 (1939-40), nº 23 (1940-43), nº 24 (1943-45), nº 25 (1945-47), nº 26 (1947-55), nº 27 (195559), nº 28 (1959-65), nº 29 (1965-68), nº 30 (1968-70), nº 31 (1970-73).
Junta Municipal d’Associats: Llibre nº 1 (1900-09), nº 2 (1910-16), nº 3 (1919-26).
Junta Pericial: Llibre nº 1 (1895-98, 1908, 1911-18, 1920-22, 1926, 1943, 1965, 1971), nº 2 (192371).
Decrets i resolucions de l’alcaldia: Llibre nº 1 (1953-68)
I.1.2. CORRESPONDÈNCIA
I.1.2.1. Correspondència emesa (copiador correspondència).- Lligall nº 1 (1881, 1884, 1916, 1919,
1921, 1924, 1932, 1934, 1935, 1938, 1939, 1940-43), nº 2 (1944-46), nº 3 (1946), nº 4 (1947), nº
5 (1948), nº 6 (1949), nº 7 (1950), nº 8 (1951), nº 9 (1952), nº 10 (1953), nº 11 (1954), nº 12
(1955), nº 13 (1956), nº 14 (1957), nº 15 (1958), nº 16 (1959), nº 17 (1960), nº 18 (1961), nº 19
(1962), nº 20 (1963), nº 21 (1963-64), nº 22 (1964), nº 23 (1965), nº 24 (1965-66), nº 25 (1966),
nº 26 (1967), nº 27 (1968), nº 28 (1969), nº 29 (1970), nº 30 (1971-72), nº 31 (1973-74), nº 32
(1974-75).
I.1.2.2. Correspondència rebuda.- Lligall nº 1 (1887, 1903, 1917, 1919, 1920), nº 2 (1921-23), nº 3
(1924-26, 1929, 1930, 1932, 1933), nº 4 (1934), nº 5 (1935), nº 6 (1936), nº 7 (1937), nº 8
(1937), nº 9 (1938), nº 10 (1939), nº 11 (1939), nº 12 (1940), nº 13 (1941), nº 14 (1942), nº 15
(1943), nº 16 (1944), nº 17 (1945), nº 18 (1945-46), nº 19 (1947-49), nº 20 (1950-52), nº 21
(1957-63), nº 22 (1964-68), nº23 (1969), nº 24 (1970), nº 25 (1971), nº 26 (1972), nº 27 (1973),
nº 28 (1974), nº 29 (1975).
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I.1.2.3. Correspondència diversa.- Lligall nº 1 (1920-23, 1936, 1938-47, 1950-53, 1960, 1963-64,
1971, 1974-75).
I.1.2.4. Cèdules.- Lligall nº 1 (1918-26, 1932, 1934-36), nº 2 (1937-39), nº 3 (1940-47, 1954-56,
1959-60), nº 4 (1961, 1963-69), nº 5 (1970-72), nº 6 (1973-75).
I.1.2.5. Instàncies.- Lligall nº 1 (1879, 1890, 1898, 1912, 1914-39), nº 2 (1940-51, 1954-75).
I.1.2.6. Certificats.- Lligall nº 1 (1910-12, 1915-16, 1919, 1922, 1924, 1930, 1936-75).
I.1.2.7. Edictes i bans (*).- (1912, 1915-16, 1922-24, 1928, 1941-46, 1960-75).
I.1.2.8. Actes diverses (*).- (1924-27, 1943, 1955-57, 1963, 1966, 1972-75).
I.1.2.9. Circulars.- Lligall nº 1 (1919, 1921-22, 1924, 1933-47, 1950, 1957-59, 1961-75),
Ordenances municipals (1926).
I.1.2.10. Llibre-registre d’entrada de documents i comunicacions.- Llibre nº 1 (1924-27), nº 2 (192733), nº 3 (1946-57), nº 4 (1957-66), nº 5 (1966-72), nº 6 (1973-81).
I.1.2.11. Llibre-registre de sortida de documents i comunicacions.- Llibre nº 1 (1919-22), nº 2 (192225), nº 3 (1925-29), nº 4 (1927-28), nº 5 (1928-33), nº 6 (1933-38), nº 7 (1938-41), nº 8 (194142), nº 9 (1942-44), nº 10 (1944-51), nº 11 (1951-58), nº 12 (1959-65), nº 13 (1965-66), nº 14
(1968-72), nº 15 (1972-74).
I.1.2.12. Llibre-registre d’entrada i sortida de documents i comunicacions.- Llibre nº 1 (1955-59), nº 2
(1961-75).
I.1.2.13. Llibre-registre de certificats expedits a l’Ajuntament.- Llibre nº 1 (1954-67).
I.1.3. CÀRRECS MUNICIPALS
Lligall nº 1 - Constitució Ajuntament (1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1949, 1953-55, 1957-59, 1961,
1964, 1967, 1971, 1973-74).
- Dimissions càrrecs (1913, 1925-26, 1928-31, 1937, 1958).
I.1.4. FUNCIONARIS MUNICIPALS
Lligall nº 1 – Metge (1919, 1924, 1932-33, 1945-46, 1962). – Algutzir (1925, 1937, 1944, 1946,
1959-60, 1965). - Arquitecte (1930, 1956). – Veterinari (1913-14, 1923), - Practicant (1960, 1963,
1967). – Llevadora (1926, 1933, 1945, 1956, 1965). – Sepulturer/jardiner cementiri (1935, 1937,
1950, 1959). – Secretari (1919, 1933, 1944-45, 1950, 1954-55, 1957, 1965, 1967-68, 1970-75).
Lligall nº 2 – Administratius (1952-53, 1955, 1960, 1965), - Assegurances dels empleats (1960-68), Carter (1934), - Aparellador (1966). – Sereno/pregoner (1936), - Pensions empleats (1942-70), Dipositari municipal (1956-66), - Plantilles, relació de personal per a Hisenda, horari de treball (194673).
I.2. Finances i patrimoni

I.2.1. FINQUES RÚSTIQUES
Llibres amillarament. Llibre nº 1 (1943), nº 2 (1943), nº 3 (1943), nº 4 (1949), nº 5 (1949), nº 6
(1951), nº 7 (1951).
Apèndixs a l’amillarament. Variacions. Altes i baixes. Lligall nº 1 (1847, 1889-90. Relació propietaris i
vessanes terreny “La Laguna” aprox. 1913 i del 1914 al 1923). Lligall nº 2 (1924-36). Lligall nº 3
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(1941, 1944-55). Treballs tipogràfics amillarament riquesa rústica i pecuària – 1949-. “Memoria y
Resumen de los Anejos del Informe técnico sobre los valores de la tabla provincial publicada en el B.O.
el dia 18 de mayo, que afectan a la comarca de Sta. Coloma de Farnés” –1946-). Formació cadastre
rústic (1954-1955), relació transmissions finques rústiques (1959).
I.2.2. FINQUES URBANES
I.2.2.1. Patrimoni Municipal.- Lligall nº 1 – Escriptures compra, venda, segregació, cessió i permuta
(1921, 1940, 1942, 1945, 1947, 1968-70, 1972, 1974). Projecte construcció casa consistorial i
habitatge mestres (1941). Projecte construcció casa consistorial (1956). Projecte construcció
magatzem dipòsit municipal i 5 habitatges (1969). Inventari patrimonial municipal (1927, 1947, 195459,1972). Administració patrimonial (1972-75). Expedients arrendaments (1934, 1949, 1952-53,
1956-57, 1969). Expedients diverses adquisicions (1948, 1950, 1961-62).
I.2.1.2. Arrendaments, expropiacions i municipalització habitatge.- Lligall nº 1 – Llibres
d’arrendament. Contractes d’arrendament municipal (1924, 1926-27, 1929, 1931). Expedients
d’expropiació (1911-12, 1943-46, 1959, 1961). Municipalització de l’habitatge. Administració de
lloguers (1937-38).
I.2.3. COMPTABILITAT I RECURSOS
I.2.3.1. Comptabilitat Municipal.I.2.3.1.1. Pressupostos municipals ordinaris i extraordinaris. Pressupostos de despeses i ingressos:
Lligall nº 1 (1914-16, 1920-30), nº 2 (1932, 1934, 1936-41, 1943, 1945-49), nº 3 (1950-57), nº 4
(1958-64), nº 5 (1965-75). Llibre nº 1 (1974), nº 2 (1974).
I.2.3.1.2. Liquidació pressupostos. Compte Dipositaria Municipal de Fons: Lligall nº 1 (1874-75, 187778, 1909, 1911-12, 1916-24), nº 2 (1924-25), nº 3 (1925-26), nº 4 (1927), nº 5 (1928), nº 6
(1929), nº 7 (1930), nº 8 (1931), nº 9 (1932), nº 10 (1933), nº 11 (1934), nº 12 (1935), nº 13
(1936), nº 14 (1937), nº 15 (1938-39), nº 16 (1940), nº 17 (1941), nº 18 (1942), nº 19 (1943), nº
20 (1944), nº 21 (1945), nº 22 (1946), nº 23 (1947), nº 24 (1948), nº 25 (1948), nº 26 (1949), nº
27 (1949), nº 28 (1950), nº 29 (1950), nº 30 (1951), nº 31 (1951), nº 32 (1952), nº 33 (1953), nº
34 (1953), nº 35 (1954), nº 36 (1954), nº 37 (1955), nº 38 (1955), nº 39 (1956), nº 40 (1956), nº
41 (1957), nº 42 (1957), nº 43 (1958), nº 44 (1959), nº 45 (1959), nº 46 (1960), nº 47 (1960), nº
48 (1961), nº 49 (1961), nº 50 (1962), nº 51 (1962), nº 52 (1963), nº 53 (1963), nº 54 (1964), nº
55 (1964), nº 56 (1965), nº 57 (1965), nº 58 (1966), nº 59 (1966), nº 60 (1967), nº 61 (1967), nº
62 (1968), nº 63 (1968), nº 64 (1969), nº 65 (1969), nº 66 (1970), nº 67 (1970), nº 68 (1971), nº
69 (1971), nº 70 (1971), nº 71 (1972), nº 72 (1972), nº 73 (1973), nº 74 (1973), nº 75 (1973), nº
76 (1974), nº 77 (1975), nº 78 (1975).
I.2.3.1.3. Contribució territorial sobre la riquesa urbana: Lligall nº 1 – Padró d’edificis i solars. Llista
cobratòria (relació de contribuents) (1914-37, 1940-42), nº 2 (1945-65), nº 3 (1966 –declaracions
individuals-), nº 4 (1967-75), nº 5 –Declaracions jurades. Altes i baixes. Relació transmissions de
domini. Arbitris sobre la riquesa urbana. (1914-65). Llibre nº 1 – Registre fiscal de les finques urbanes
(1893-94). Hi consten, quan s’escau, les transmissions del domini de la finca. En un apèndix trobem
informació referida als anys 1922-23, 1928, 1936 i 1947 (aquesta darrera data, sense confirmar, ja
que no hi consta).
I.2.3.1.4. Contribució territorial sobre la riquesa rústica i pecuària.- Llista cobratòria arbitri municipal.
Lligall nº 1 (1912-36, 1940-41), nº 2 (1943-59), nº 3 (1960-73, 1975). Llibre nº 1 –Declaració
finques rústiques (1879). Hi consta explícitament la situació, aprofitaments, superfícies, classe i valor
de la finca, així com el nom del propietari.
I.2.3.1.5. Arbitris. Impostos. Contribucions diverses.- Lligall nº 1 – Padró de l’arbitri municipal sobre
carruatges i vehicles de tracció animal (1921, 1927-30, 1946-51, 1953-59, 1962-65, 1974). Relació
tractors (sense data). Padró de l’arbitri sobre bicicletes (1926, 1946-65, 1970, 1974). Cens
provisional vehicles de tracció mecànica (1968). Altes i baixes padró vehicles tracció animal i bicicletes
(1957). Padró i llista cobratòria de l’arbitri municipal sobre gossos (1953-63, 1966-67, 1971-72).
Padró de l’arbitri municipal de guarderia rural (1950-52). Padró dels individus subjectes a l’arbitri
sobre inquilinats (1924-26). Padrons de taxes diverses: brossa, clavegueres, conservació nínxols…
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(1964-72, 1975). Lligall n º 2 – Llista cobratòria de l’arbitri provincial i taxa municipal sobre “Rodaje y
Arrastre” (1956-74). Patent Nacional d’automòbils. Padró dels automòbils de luxe, turismes i camions
existents al poble (1927, 1929-42, 1944-58). Lligall nº 3 –Altes i baixes padró automòbils (1927-42).
Impost municipal sobre circulació de vehicles de tracció mecànica (1967, 1969-73). Lligall nº 4 –
Declaracions a efectes de l’impost municipal de circulació de vehicles per la via pública (1966-67).
Normes respecte l’impost de circulació (1966-67). Padró parades concorrents al mercat als efectes
dels drets municipals d’ocupació de la via pública (1952-67). Arbitris municipals sobre consums de
luxe (1951, 1953, 1958, 1960-61). Lligall nº 5 –Impost municipal sobre circulació de vehicles. Altes,
baixes i canvis de domicili (1967-73). Lligall nº 6 –Contribució Industrial. Matrícula (1918, 1925,
1927-28, 1931-75). “Expediente de fallidos por débitos de la Contribució Industrial” (1932-34, 1936).
Lligall nº 7 –Altes i baixes Contribució Industrial (1920-75). Declaracions, variacions i normes llicència
fiscal (1961, 1970-75). Lligall nº 8 –Repartiment general quotes entre tots els veïns i propietaris per
cobrir el dèficit del pressupost municipal (1913-17, 1925-26). Llista cobratòria corresponent als
“efectes a cobrar dels contribuents del repart escura de la sequia” (1938). Declaracions jurades
recàrrec per primer articles de primera necessitat (1946). Inspeccions timbre (1943, 1950, 1953,
1957). Diverses liquidacions recaptació de contribucions (1962-73). Lligall nº 9 –Expedients relatius a
la imposició d’exaccions i les respectives ordenances aprovades per l’Ajuntament (1951-54, 1963-66).
Expedients de modificació de diverses ordenances (1955-56, 1964, 1967). Relació de concerts
econòmics individuals establerts amb els “expendedores de vinos, bebidas espirituosas y alcoholes”
per l’exacció de l’arbitri municipal (1924-26, 1946-48, 1950-51, 1954-56, 1962). Diversos expedients
relatius a qüestions puntuals sobre contribucions i concerts econòmics (1949-52, 1954-56). Lligall nº
10 – Registre multes Ajuntament (1900-03). Expedients multes de l’Ajuntament: destrossa voreres,
comprar fora mercat… (1951. 1959-60, 1964-72, 1974). Multes trànsit i Ajuntament Girona (196075). Lligall nº 11 – Repartiment general d’utilitats. Part real i personal (1920-32, 1934-42, 1944-45).
Lligall nº 12 –Junta General i Comissions d’avaluació de les parts real i personal del repartiment
general d’utilitats (1919-27, 1934, 1943, 1945).
Llibre General de rendes i exaccions: Llibre nº 1 (1947), nº 2 (1948), nº 3 (1949), nº 4 (1950), nº 5
(1951), nº 6 (1952), nº 7 (1953), nº 8 (1954), nº 9 (1955), nº 10 (1956), nº 11 (1957), nº 12
(1958), nº 13 (1959), nº 14 (1960), nº 16 (1962), nº 17 (1963), nº 18 (1964), nº 19 (1965), nº 20
(1966), nº 21 (1967), nº 22 (1968),
I.2.3.1.6. Comptabilitat:
- Llibre
(1930),
(1947),
(1954),
(1961),
(1968),
(1973),

diari d’intervenció de despeses (o pagaments): Llibre nº 1 (1925), nº 2 (1927-30), nº 3
nº 4 (1936), nº 5 (1939-41), nº 6 (1943-45), nº 7 (1946), nº 8 (1946), nº 9 (1947), nº 10
nº 11 (1948), nº 12 (1949), nº 13 (1950), nº 14 (1951), nº 15 (1952), nº 16 (1953), nº 17
nº 18 (1955), nº 19 (1956), nº 20 (1957), nº 21 (1958), nº 22 (1959), nº 23 (1960), nº 24
nº 25 (1962), nº 26 (1963), nº 27 (1964), nº 28 (1965), nº 29 (1966), nº 30 (1967), nº 31
nº 32 (1969), nº 33 (1969), nº 34 (1969), nº 35 (1970), nº 36 (1971), nº 37 (1972), nº 38
nº 39 (1974), nº 40 (1975).

- Llibre diari d’intervenció d’ingressos: Llibre nº 1 (1919-25), nº 2 (1925), nº 3 (1937), nº 4 (193945), nº 5 (1946), nº 6 (1947), nº 7 (1947), nº 8 (1948), nº 9 (1949), nº 10 (1950), nº 11 (1951), nº
12 (1952), nº 13 (1953), nº 14 (1953), nº 15 (1954), nº 16 (1955), nº 17 (1956), nº 18 (1957), nº
19 (1958), nº 20 (1959), nº 21 (1960), nº 22 (1961), nº 23 (1962), nº 24 (1963), nº 25 (1964), nº
26 (1965), nº 27 (1966), nº 28 (1967), nº 29 (1968), nº 30 (1969), nº 31 (1969), nº 32 (1970), nº
33 (1971), nº 34 (1971), nº 35 (1972), nº 36 (1973), nº 37 (1974), nº 38 (1975).
- Llibre d’ingressos per conceptes: Llibre nº 1 (1966), nº 2 (1969), nº 3 (1969), nº 4 (1969), nº 5
(1970), nº 6 (1971), nº 7 (1972), nº 8 (1973), nº 9 (1974).
- Llibre auxiliar d’ingressos: Llibre nº 1 (1931-38), nº 2 (1962-68), nº 3 (1975).
- Llibre de comptaduria fons municipals: Llibre nº 1 (1910-31), nº 2 (1931-42).
- Llibre de dipositaria de fons municipals: Llibre nº 1 (1906-27).
- Llibre general de despeses: Llibre nº 1 (1947), nº 2 (1948), nº 3 (1949), nº 4 (1950), nº 5 (1951),
nº 6 (1952), nº 7 (1953), nº 8 (1954), nº 9 (1955), nº 10 (1956), nº 11 (1957), nº 12 (1958), nº 13
(1959), nº 14 (1960), nº 15 (1961), nº 16 (1962), nº 17 (1963), nº 18 (1964), nº 19 (1965), nº 20
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(1966), nº 21 (1967), nº 22 (1968), nº 23 (1969), nº 24 (1969), nº 25 (1969), nº 26 (1970), nº 27
(1971), nº 28 (1971), nº 29 (1971), nº 30 (1971), nº 31 (1972), nº 32 (1973), nº 33 (1974).
- Llibre diari de despeses: Llibre nº 1 (1919-23), nº 2 (1923-25).
- Llibre-registre de pagaments: Llibre nº 1 (1919-28), nº 2 (1929-37).
- Llibre especial de pressupostos d’ingressos i despeses: Llibre nº 1 (1953-62), nº 2 (1957-58).
- Llibre de valors independents i auxiliars de pressupost: Llibre nº 1 (1953-54), nº 2 (1961).
- Llibre de caixa: Llibre nº 1 (1927-28), nº 2 (1932-37), nº 3 (1937-43), nº 4 (1943-47), nº 5 (1947),
nº 6 (1948-51), nº 7 (1951-52), nº 8 (1953), nº 9 (1954), nº 10 (1954), nº 11 (1955), nº 12 (1956),
nº 13 (1957), nº 14 (1958), nº 15 (1959-62), nº 16 (1962), nº 17 (1963), nº 18 (1964-65), nº 19
(1966), nº 20 (1967), nº 21 (1968-71), nº 22 (1971-72), nº 23 (1973), nº 24 (1974).
- Llibre d’inventaris i balanços: Llibre nº 1 (1947-53), nº 2 (1954), nº 3 (1955), nº 4 (1956), nº 5
(1957), nº 6 (1958), nº 7 (1959), nº 8 (1960), nº 9 (1961), nº 10 (1962), nº 11 (1963), nº 12
(1964), nº 13 (1965), nº 14 (1966), nº 15 (1967), nº 16 (1968).
- Llibre d’actes d’arqueig de fons municipals: Llibre nº 1 (1901-17), nº 2 (1918-23), nº 3 (1923-31),
nº 4 (1931-39), nº 5 (1939-48), nº 6 (1949-50), nº 7 (1953), nº 8 (1954), nº 9 (1956), nº 10 (195759), nº 11 (1960-62), nº 12 (1963-67), nº 13 (1967-71), nº 14 (1971-72).
- Llibre auxiliar de recaptació: Llibre nº 1 (1958-61).
- Llibre-registre de factures: Llibre nº 1 (1953-66).

II. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
II.1. Jutjat de Pau
II.1.1.EXPEDIENTS I CERTIFICATS
Lligall nº 1 –Expedients de matrimonis canònics (1910-14, 1919-21, 1924, 1927-28, 1930-31). Lligall
nº 2 –Expedients de matrimonis canònics (1939-41, 1943-51, 1953-63, 1965, 1967-75). Lligall nº 3 –
Expedients de matrimonis civils (1932-38). Lligall nº 4 –Certificats de defunció (1888, 1893, 1894,
1896-1911, 1918-30, 1932-35, 1937-50). Lligall nº 5 –Certificats de defunció (1951-75). Lligall nº 6 –
Certificats de naixença (1912, 1917, 1943, 1952-75).
Llibre nº 1 –Llibre d’avortaments (1916-58).
II.1.2. JUDICIS VERBALS DE FALTES
Lligall nº 1 (1868-69, 1873, 1877-80, 1882-84, 1888-91, 1894-99), nº 2 (1900-03, 1905, 1908-11),
nº 3 (1912-15), nº 4 (1916-23), nº 5 (1925-30, 1932-33), nº 6 (1934-35, 1938, 1940-47, 1949-51,
1953), nº 7 (1962-65, 1967, 1969).
Llibre-registre d’exhorts criminals: Llibre nº 1 (1947-57), nº 2 (1947-61), nº 3 (1958-60), nº 4
(1954-68), nº 5 (1968). Llibre nº 6 –Registre d’assumptes criminals: judicis de faltes (1946-65).
II.1.3. ACTES DE CONCILIACIÓ
Lligall nº 1 (1875-91, 1895-97, 1903-05, 1909-14), nº 2 (1915-35, 1939-47), nº 3 (1948-64, 196667, 1970-72, 1974-75).
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Llibre nº 1 –Registre d’assumptes civils: actes de conciliació (1945-52).
II.1.4. JUDICIS ORALS I ACTES DE CONCILIACIÓ SOBRE DRETS EMFITÈUTICS DE LA COMTESSA DE
VALDELAGRANA (CENSOS ESTANY)
Lligall nº 1 (1909-11), nº 2 (1911-13).
II.1.5. DOCUMENTACIÓ DIVERSA
Compareixences, actes, sol·licituds de celebració d’actes de conciliació i judici de faltes, processos,
notificacions, providències, declaració de testimonis, sol·licituds de convocatòria de consells familiars,
certificats, citacions, comunicats, diligències i instàncies: Lligall nº 1 (1845, 1847, 1868-69, 1871,
1874, 1878-1927), nº 2 (1928-57), nº 3 (1958-75). Lligall nº 4 –Documentació registres civils (196072). Documentació de jurats: constitució de juntes, llistes generals, actes (1905-12). Expedients
d’informació testifical (1904, 1911-15, 1950-73). Registre d’antecedents penals (1946, 1950-73).
Junta local de “Libertad Vigilada” (1948-57). Documentació llibres de família (1956-68, 1972, 1974).
Registre legalitzacions llibres de comerç (1952). Íntimes (1939-40). Inventari jutjat municipal (1919,
1925, 1927, 1963). Lligall nº 5 –Consells de família: expedients i actes de constitució (1907-11, 1924,
1930). Comptes d’administració jutjat (1959-75). Estadístiques judicials remeses a la Delegació
d’Estadística (1932, 1947, 1953-66). Registre sortida documents i comunicacions (1919-33, 1942-43,
1963-64). Expedients de perpètua memòria (1898, 1922-25, 1927, 1935, 1939-41). Lligall nº 6 –
Expedients possessoris –sol·licituds d’amillarament i reconeixement de propietats- (1888, 1898, 190203, 1905-14, 1917, 1924, 1926, 1929, 1932). Lligall nº 7 –Judicis de desnonament. Testimoni de
sentències (1895-1944). Lligall nº 8 – Expedients de rectificacions i noves inclusions al Registre Civil
(1911-14, 1920, 1929-35, 1940-59). Lligall nº 9 –Documents i actes de presa de possessió de càrrecs
jutjat. Actes visita i inspecció (1881-1846). Lligall nº 10 –Actes d’emancipació i consentiment patern
(1914-66). Lligall nº 11 –Actes d’emancipació i consentiment patern (1967-75).
Registre d’entrada i sortida de documents i comunicacions: Llibre nº 1 (1943), nº 2 (1943), nº 3
(1946-56), nº 4 (1974-75). Llibre nº 5 –Llibre-registre d’ordres, circulars i comunicacions del Ministeri
de Justícia, Tribunals, Jutjats Superiors i autoritats de diversa ordre (1961-74).
II.1.6. CORRESPONDÈNCIA
Lligall nº 1 (1919-46). nº 2 (1946-64), nº 3 –Còpies oficis, instàncies, correspondència, circulars.
(1883, 1889, 1901, 1913-23, 1937, 1940-75).

III. AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
III.1.
Preus,
interrogatoris
i
estadístiques
Lligall nº 1 –Relació de preus agrícoles i de bestiar (1927-28, 1930, 1932, 1936, 1938-40, 1942,
1946-49). Interrogatoris i enquestes: estadístiques producció agrícola i ramadera (1919-39, 1941-43,
1946, 1950-54, 1960). Declaracions de collites i existències de vi i productes derivats del raïm (193975). Declaracions jurades operacions molins (1942). Estadística ramadera (1935, 1963). Padró
ramaders (1963). Estadística propietaris rurals (1946). Lligall nº 2 –Expedient sobre activitats
agrícoles i derivades (1947, 1952, 1955-58, 1972-73). Documentació relativa a la producció de cuirs
(1941-42, 1946-47). Autoritzacions de trànsit (1938, 1943, 1948, 1950-51). Cens agrari (1972).
Informe municipal sobre el cultiu del cereal (1914). Ordenança municipal sobre la regulació i
emplaçament de les instal·lacions porcines (1974). Llibre-registre subsistències (1919).
III.2.
Junta
Local
d’informació
agrícola.
Cooperatives
de
caire
agrícola
Lligall nº 1 –Constitució de la Junta Local Agrària (1928, 1932, 1934, 1937, 1940). Documentació de
la Junta Local Agrària (1944-45). Constitució de la Junta Local d’extinció d’incendis forestals (1973).
Expedient de la votació per escollir vocals de la Cambra Agrària Provincial (1919). Documentació
relativa a la “Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos” (1943. 1953, 1956, 1972).
Documentació relativa al Sindicat Agrícola Cooperatiu (1936, 1938-39). Constitució Comissió
d’Abastaments (1946). Constitució Junta Local de recursos (1943). Constitució Junta Local del Cens
ramader (1948). Designació vocals de la “Junta Provincial de Fomento Pecuario” (1939). Llibre d’actes
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de la “Junta de Plagas del campo” (1926, 1930, 1932-34). Correspondència Delegat Local
d’Abastaments i Transports (1942-55). Circulars Comissaria General d’Abastaments i Transports
(1939-55, 1960, 1964, 1966, 1972). Guies de circulació de la Comissaria General d’Abastaments i
Transports (1941-44, 1950-52). Aprehensions abastaments (1942-52).
III.3.
Documentació
III.3.1. ESCORXADORS

referida

a

l’escorxador

i

als

mercats

Lligall nº 1 –Registre matança bestiar. Relació caps de bestiar sacrificats per al proveïment del poble
(1927-28, 1930-31, 1941, 1945-58, 1965-69). Inspecció bestiar. Certificat de defunció d’animals
(1942-43, 1945).
III.3.2. MERCATS (*)
- Conflicte amb el consistori de Sta. Coloma de Farners per la instauració del mercat setmanal a Sils
(1926). Projecte de construcció d’una plaça-mercat i expedients de tràmit per l’expropiació forçosa de
terrenys (1943-47). Expedient regulador de l’horari d’obertura del mercat setmanal (1955, 1962).
III.4.
Pòsit
agrícola
Lligall nº 1 –Llibre d’actes de la Junta Administradora del Pòsit (1951-53, 1963). Reglament de pòsits
(1947, 1955). Llibre d’obligacions personals (1951). Llibre de moviment de fons i comunicats
mensuals (1949-75). Llibre de cartes de pagament (1952-58). Correspondència (1964-71).
III.5.
Censos
i
recomptes
Lligall nº 1 (1915-34, 1939, 1941-42), nº 2 (1945-54, 1959, 1963).

de

bestiar

III.6.
Explotació
de
la
fusta
- Tales de boscos. Autoritzacions i declaracions jurades per a l’aprofitament forestal: Lligall nº 1
(1911, 1915, 1936-49), nº 2 (1950-75).
III.7.
Racionament
- Relació dels productes corresponent al racionament d’adults i al cens infantil. Liquidació-resum dels
articles rebuts a la Delegació Local de Sils. Distribució de les cartilles de racionament. Altes i baixes
racionament. Receptes de sucre per a malalts i lots de llet per a infants. Despeses transport articles
racionats. Rebuts i factures de la fleca i de la fàbrica de farines: Lligall nº 1 (1937-42), nº 2 (194346), nº 3 (1947-53). Lligall nº 4 – Apèndix al padró de clients amb col·lecció de cupons de
racionament d’adults i infants per al subministrament d’articles (1946). Circulars (1942-49).
- Llibre de racionament: Llibre nº 1 (1947-49), nº 2 (1950-52). Llibre nº 3 –Racionament de pa
(1942).
IV. ASSOCIACIONS
Lligall nº 1 –“Círculo Recreativo de Sils”. Junta Directiva. Llista d’associats. Correspondència (1920). –
Societat Recreativa “La Laguna”. Constitució de la Societat. Càrrecs directius, associats. Documentació
diversa (1946-47, 1961, 1965, 1976). –Documentació relativa al Club de Futbol de Sils (1968-69,
1971, 1973). –Llibre de comptes de la Societat Unió Esportiva (1935-36) i del Cinema Popular a
càrrec de l’ex -Comitè Antifeixista (1937-38). –Patronat Local de Protecció d’animals i plantes.
Expedient de constitució. Llibre d’actes i correspondència (1964-65).

V. BENEFICÈNCIA
V.1.
Institucions
Lligall nº 1 –Hospital: Relació nominal de les persones acollides a l’Hospital de Sta. Caterina de Girona
a càrrec de l’Ajuntament (1942-44). –Hospici: Relació nominal de les persones acollides a l’Hospici
Provincial de Girona a càrrec de l’Ajuntament (1944-45). –Asil: Relació nominal de les persones
acollides a l’Asil d’Ancians de Girona a càrrec de l’Ajuntament (1942, 1944-45). –Psiquiàtric: Relació
nominal de les persones acollides al Manicomi Provincial de Salt a càrrec de l’Ajuntament.
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Documentació diversa (1941-45, 1949, 1971, 1974). Tribunal Tutelar de Menors de Girona: Relació
d’internats a diversos establiments a càrrec de l’Ajuntament (1943-45, 1963). –Junta Local de
Protecció de Menors: Llibre de comptes, liquidacions i correspondència (1936-51). –Patronat de
protecció a la Dona: Circular (1958). –Relació Ajuntament-Institucions: Ordenances, concerts
econòmics i liquidació endarreriments per estades en establiments benèfics entre l’Ajuntament de Sils
i la Diputació Provincial de Girona (1943-49). –Padrons municipals de beneficència (1919, 1948-58,
1960, 1962-63, 1966). –Informe sobre Beneficència Municipal (1948). –Informes i sol·licituds d’auxili
per ancianitat (1940, 1963, 1965, 1970).
V.2. Junta de reformes socials (*)
- Junta Local de Reformes Socials: Actes (1908-09). Correspondència (1919-23).
- Llibre d’actes de la Junta de Reformes Socials: Llibre nº 1 (1923).
V.3.
Ajuts
diversos
Lligall nº 1 –Actes, correspondència i circulars del Comitè Local i del Comitè Directiu Central del
“Segell Pro-Infància” (1933-38). –Documentació referida a les campanyes de “Navidad del Pobre”
(1946-49). –Obra Nacional de “Protección a los Huérfanos de la Revolución y de la Guerra”. Nòmines
de les pensions corresponents als orfes de Sils (1947-55). Documentació Socors Roig de Girona
(Secció S.R.I.) (1938). – Relació dels béns lliurats pels veïns de Sils a favor dels companys ferits al
front i ingressats a l’Hospital de Romania de Barcelona (1937). –Rebuts subscripció “Pro socorro a
zonas damnificadas” (1940). –Associacions benèfiques de caire particular. Junta Local Associació
contra el Càncer (1960-72). Patronat Local d’Homenatge a la Vellesa (1968-72).
V.4.
Assegurances
de
treball
Lligall nº 1 –Comunicats i descripció accidents de treball elaborats per la “Mutua Sindical de Seguros
Agropecuarios” i la “Unión Española” (1942-45, 1970).
V.5.
V.5.1. JUNTA DE BENEFICÈNCIA

Beneficència

- Llibre d’actes de la Junta de Beneficència de Sils: Llibre nº 1 (1923, 1925, 1928, 1939).

VI. CULTURA
V.1.1.
Arxius,
biblioteques
i
museus
Lligall nº 1 –Biblioteca: Registre de lectors (aprox. 1936). Registre de lectors i lectures (1935-36).
Registre d’obres i autors sobre agricultura i ramaderia (aprox.1935). Lligall nº 2 –Inventaris,
correspondència i equipament biblioteca. Projecte, construcció i inauguració (amb extens reportatge
gràfic) (1935, 1941, 1948, 1953-54, 1957, 1960, 1967-75). –Arxiu: Cens-guia d’arxius (1966). –
Museu: Documentació referida al Museu de l’Automòbil Claret (1974-75).
V.1.2. Festes i tradicions (*)
- Programes i documentació festes (1939, 1943-44, 1946, 1954, 1971-72). Plànol projecte construcció
sala d’espectacles (1936). V campaña Embellecimineto Pueblos rurales (1965-66).
V.1.3. Monuments històrico-artísitcs (*)
- Qüestionari relatiu a monuments i indrets d’interès històric o artístic del municipi (1953).
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VII. DEFENSA
VII.1. Cossos militars

VII.1.1. ALLISTAMENTS
Expedient d’allistament lleves i revisió militar anual: Lligall nº 1 (1908, 1919-23), nº 2 (1924-28), nº
3 (1929-33), nº 4 (1934-42), nº 5 (1943-52), nº 6 (1953-63), nº 7 (1964-70), nº 8 (1971-75).
VII.1.2. SUBMINISTRAMENT A L’EXÈRCIT
Censos de requisa militar: Lligall nº 1 (1921, 1924, 1926, 1928, 1930-31, 1933, 1935, 1938), nº 2
(1941, 1944-56), nº 3 (1917-62), nº 4 (1962-65).
VII.1.3. LLIBRES DIVERSOS I CORRESPONDÈNCIA
Lligall nº 1 –Correspondència, circulars (1935-75). Informes, certificats, permisos, declaracions
jurades, lliurament de cartilles i cèdules (1882, 1910, 1914, 1917, 1919-21, 1923-24, 1936-47, 196465, 1974-75). –“Registro de llamada” (1932-53, 1966, 1975). –Documentació secció Transports
Militars (1930, 1940, 1944, 1947-48, 1951, 1954). –Estadístiques lleves, reservistes i mossos amb
domicili desconegut. Pròrrogues (1901, 1923-24, 1926-58, 1972, 1974-75). –Regiment: justificants
de revista “para la de Comisario” (1936-60). –Antecedents sobre allotjament de tropes (1946-57). –
Estadístiques sobre locals per l’aquarterament del personal i del bestiar (1955).
VII.2. Cossos de seguretat (*)
VII.2.1. GUÀRDIA CIVIL
-Terç de la Guàrdia Civil: justificant de revista “para la administrativa” (1911, 1916, 1941-45). –
Atestats Guàrdia Civil (1933, 1936, 1940-41, 1945). –Aportació municipal per a la construcció d’un
quarter de la Guàrdia Civil a la demarcació de Vidreres (1954, 1958-59). –Conveni amb l’Ajuntament
de Riudarenes pel lloguer d’un quarter de la Guàrdia Civil a la demarcació de Riudarenes.
VII.2.2. DIVERSA
-Documentació referida a guardes jurats (1881, 1886, 1898, 1900, 1903, 1906, 1911). –Expedient de
constitució de la Comissió Local de Protecció Civil (1963). – Constitució, actes i correspondència de la
Junta de Defensa Passiva Local (1938, 1955).

VIII. DEMOGRAFIA
VIII.1. Recomptes de població

Padró municipal d’habitants. Modificacions. Altes i baixes: Lligall nº 1 (1898, 1911, 1919-21, 1924-25,
1928, 1930, 1932-34), nº 2 (1936-39), nº 3 (1940-50), nº 4 (1951-64), nº 5 (1965-69), nº 6 (197075).
Llibres padró municipal: Llibre nº 1 (1945), nº 2 (1950), nº 3 (1955), nº 4 (1960), nº 5 (1965), nº 6
(1970), nº 7 (1975).
VIII.2. Padrons de cèdules personals

Lligall nº 1 (1914-26), nº 2 (1927-34), nº 3 (1935-42).
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VIII.3. Documentació diversa

Lligall nº 1 –Llistes d’emigració (1908-10, 1914, 1919). –Registre d’actes d’inscripció de ciutadania
(1919-22). –Junta Municipal del Cens de població: constitució, actes i documentació diversa (1910,
1920, 1922, 1924, 1927, 1930). –Circulars (1950, 1965-75). – Estadística municipal (1927, 1930,
1932, 1941, 1946, 1948, 1950, 1953-54, 1958, 1961, 1964, 1968, 1973-74).

IX. ELECCIONS
IX.1. Municipals

Convocatòria, actes de proclamació de candidats, nombre de vots…: Lligall nº 1 (1868, 1873, 1877,
1879, 1881, 1884, 1886, 1893, 1895, 1906, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1920, 1922, 1931, 1934,
1948), nº 2 (1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1970, 1973).
IX.2. Provincials

Lligall nº 1 –Eleccions dels representants de la Justícia Municipal (1931). –Eleccions “Consejo Local del
Movimiento” (1970, 1973). –Expedient de designació de compromissari de l’Ajuntament per participar
en l’elecció del “Consejo Local del Movimiento” representant de la “provincia” (1964, 1967). –Eleccions
a Diputats provincials: convocatòria, actes, electors i votacions (1873, 1877-78, 1886, 1909, 191617, 1921, 1974). Lligall nº 2 –Documentació relativa a la designació de compromissari per elegir els
procuradors a Corts representants de l’Administració local (1967, 1971-72). –Eleccions procuradors a
Corts representació familiar (1967, 1971).
IX.3. Prebiscits i referèndums (*)
-Referèndum per l’aprovació de l’Estatut de Catalunya (1932). –Referèndum de la Llei de Successió a
la “Jefatura del Estado” (1947). –Referèndum del Projecte de Llei Orgànica de l’Estat (1966).
IX.4. Generals

Lligall nº 1 –Eleccions a Diputats a Corts: designació de locals, presidents i suplents meses electorals.
Convocatòries, acte… (1873, 1877, 1910, 1912, 1914, 1916, 1919-20, 1931, 1933, 1936). –Eleccions
al Senat (1879). –Elecció de compromissaris per l’elecció del President de la República (1936). –
Eleccions de Diputats al Parlament de Catalunya (1932).
IX.5. Junta local del cens

Cens electoral: Lligall nº 1 (1880, 1898-1900, 1909, 1918, 1932, 1945-47, 1951, 1955), nº 2 (1962,
1965, 1969, 1971, 1973-75). Lligall nº 3 –Junta Municipal del cens electoral: constitució, actes,
designació local, col·legi electoral, actes nomenament president, vocals i suplents mesa electoral,
expedients renovació junta (1873, 1882, 1889, 1893, 1900, 1908-26, 1930-36, 1945, 1951, 1954,
1956, 1958, 1960, 1966, 1973-74). Circulars (1910, 1912-14, 1945-46, 1951-56, 1963-67, 1972-75).
Correspondència (1901, 1910-18, 1945-46).
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X. ESGLÉSIA
Lligall nº 1 –Documentació parroquial: Actes, expedients i certificats de matrimonis canònics (18761905, 1913, 1916). Certificats d’òbits (1905, 1907). Certificats de baptisme (1861, 1874, 1893, 1911,
1914). Certificats diversos (1897-98, 1905, 1913, 1916). –Expedient sol·licitud declaració copatrona
de la Diòcesi a la Immaculada Concepció de la Santíssima Verge Maria (1954). –Expedient de
subvenció al rector per la creació d’una sala d’espectacles parroquial (1955). –Expedient sol·licitud
d’ajut econòmic a l’Ajuntament per la construcció d’una capella pública al carrer de Mallorquines
(1957). –Expedient d’ajut econòmic per la parròquia de Vallcanera (1967). –Plànol projecte
construcció església parroquial al carrer Major cantonada carrer Caldes de Malavella (aprox. 1970).

XI. INDÚSTRIA I COMERÇ
XI.1. Indústries

Inspecció de motors i instal·lacions industrials: Lligall nº 1 (1964-67), nº 2 (1967-70), nº 3 (197175).
XI.2. Activitats industrials i comercials

Llicència d’obertura d’establiments i exercicis d’activitats reglamentades. “Actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas”: Lligall nº 1 (1947, 1952, 1961-62, 1965-67), nº 2 (1968, 1970-71),
nº 3 (1972-73), nº 4 (1973-74), nº 5 (1974-75). Lligall nº 6 –Relació de les indústries i comerços
situats al terme municipal de Sils (1943, 1963, 1975). –Expedients llicències obertura de comerços i
pràctica activitats industrials (1955, 1960-61, 1963-65, 1967). –Relació taxis i turismes per a la
distribució de gasolina (1947). –Enquesta entre els comerciants sobre la conveniència de tancar o no
les botigues els diumenges i festius d’estiu (aprox. 1968). – Documentació relativa al servei de taxi
(1960-67). –Bases per a la instal·lació del telèfon a Sils. Petició de la CTNE per a la construcció de
càmeres i canalitzacions. Plànols, circulars i correspondència (1922-23, 1969, 1974).
Llibre nº 1 –AFITA S/A: projecte d’instal·lació de maquinària per una planta de taulers aglomerats
(1975).

XII. INSTRUCCIÓ PÚBLICA
Lligall nº 1 –Escoles públiques: Construcció escola. Expedients i documentació. Equipaments (1921,
1925, 1932, 1948, 1955, 1968-70, 1972). Lligall nº 2 –Inventari escolar (1934-37, 1951, 1955).
Estadístiques (1927, 1931-34). Relació nens i nenes compresos en l’edat escolar (1940). Registre
matrícules (1936-39). Correspondència, circulars, instàncies (1917-72). Projecte de parvulari:
col·laboracions (1965). Documentació Escola Nacional de Vallcanera (1924-28, 1934). Proposta de la
Inspecció d’Ensenyament Primari de creació d’una escola mixta en el barri de Mallorquines (1955).
Certificats d’estudis primaris (1960-67). Transport escolar (1969, 1972). Constitució Junta Municipal
d’Ensenyament Primari (1949). Relació de col·laboradors en l’”Obra Social del Magisterio” (Dia del
mestre) (1951-54).

XIII. OBRES PÚBLIQUES I URBANISME
XIII.1. Plans d’ordenació i urbanització
Lligall nº 1 –Pla d’ordenació de Mallorquines: ordenances, memòria i plànols (1968). –Pla d’extensió
de la urbanització “King Park” (1973). –Projecte de parcel·lació de la “Colonia Residencial Las Comas”
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(1971). –Projecte de sanejament de Sils; memòria, plànols, condicions i pressupost (1966). Lligall nº
2 –Pla d’ordenació del Polígon Industrial de Sils: memòria i plànols (1974). Lligall nº 3 –Expedients
projectes d’obres d’alineació i rectificació de carrers (1950, 1952-56, 1960, 1966-67). –Plànols dels
projectes d’urbanització, eixample i posteriors modificacions del sector nord-est del poble de Sils
(1936, 1940, 1945, 1960).
XIII.2. Obres de caràcter municipal (*)
-Construcció de voreres. Relació de contribuents (1969-71). –Conservació de façanes (1966). –Plànols
projecte construcció piscina (1975). –Expedients reparació d’edificis i obres d’escassa consideració
(1927, 1947, 1949, 1953-54, 1957, 1959, 1965, 1967-69, 1971-72). –Expedient de construcció
d’urinari públics (1973).
XIII.3. Enllumenat, aigües i clavegueres
XIII.3.1. ENLLUMENAT
Lligall nº 1 –Projecte enllumenat terme municipal Sils (casc): memòria, plànols i pressupostos (191415). Condicions Energia Elèctrica de Catalunya subministrament casc i termes (1941). Condicions
enllumenat Mallorquines (1946). –Acords i correspondència (1973-75). Energia Elèctrica de
Catalunya: projecte de reforma i ampliació de l’estació transformadora ubicada a la carretera de Sta.
Coloma de Farners a Lloret (1930). Projecte d’ampliació de l’estació transformadora de Sils (1936).
Projecte d’enllumenat públic al carrer Vidreres (1974), i al nucli urbà en general (1974-75). Expedient
de col·laboració econòmica municipal per l’electrificació del veïnat del Massabé (1955). Sol·licitud
subvenció municipal electrificació habitatges particulars del barri de La Granota (1963). Connexions a
l’electrificació rural de la Barceloneta i Vallcanera (1965). Projecte d’establiment línia elèctrica i
automatismes pel funcionament d’aigües públiques (1974).
XIII.3.2. AIGÜES
Lligall nº 1 –Aigües potables. Documentació abastament d’aigua al poble. Relació de consumidors i
aportacions. Comptadors d’aigua. Connexions. Tractament de l’aigua. Expedients diversos (construcció
dipòsit, conducció aigües pluvials, concessió de tubs de desguàs, projecte de redacció d’un plànol
tipogràfic per l’abastament d’aigua…) (1953, 1955, 1965, 1968, 1971-73, 1975). Informe sobre les
possibilitats hidrològiques de la vall al·luvial de Reclà i Pins per l’abastament d’aigües a Sils (1975).
Documentació pous (1948, 1951-52, 1958, 1965).
XIII.3.3. CLAVEGUERES (*)
-Projecte d’instal·lació de clavegueres al carrer Calvo Sotelo i travessera fins a la carretera de Sta.
Coloma de Farners a Lloret (1947). Carrer Perseguidos (1956).

XIII.4. Ponts, carreteres i ferrocarrils
XIII.4.1. PONTS, PASSAREL·LES I PALANQUES
Lligall nº 1 –Autorització municipal d’ocupació del “Pont Vell” (1920). –Estudi i projecte construcció
d’un pont sobre la sèquia davant l’església (1947). –Expedient projecte construcció d’un pont en el
camí de la Barceloneta, passatge Can Mònica (1956). –Documentació relativa a la construcció d'un
pont sobre la sèquia en el camí de Maçanet (1952, 1971). –Expedient referent a la petició
d’enderrocament de les runes del pont gòtic-medieval de la riera de Vallcanera (1973).
XIII.4.2. FERROCARRILS (*)
-Plànols i expedients expropiacions (1911, 1913, 1930, 1933, 1959).
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XIII.4.3. AIGUATS (*)
-Subscripció inundacions Girona i Barcelona octubre-novembre, 1962. –Informe municipal sobre els
perjudicis ocasionats al poble per les inundacions dels dies 11 i 12 d’octubre de 1970. –Documentació
referent als perjudicis provocats pel xàfec caigut el 20 de setembre de 1971.
XIII.4.4. INCENDIS FORESTALS (*)
-Expedient documentació referida a l’adopció de mesures preventives d’incendis forestals (1970).
XIII.4.5. CAMINS I CARRETERES
Lligall nº 1 Camins: -Construcció i reparació camins veïnals (1948-49, 1952-53, 1956-57, 1968).
Autopista: -Circulars, correspondència i cèdules (1964, 1968-73). –Informe municipal dels camins
afectats per a la construcció de l’autopista. Acta de lliurament per part d’”Autopistas, Concesionaria
Española, S.A.” dels camins refets corresponents al terme municipal de Sils (1973). –Expedient
referent a les reclamacions pels perjudicis motivats per la construcció de l’autopista (1970). –
Expropiacions: relació d’afectats i plànols d’expropiació tram Maçanet-riu Güell (1968). –Plànol
general autopista Barcelona-la Jonquera, tram Maçanet-Le Perthus (1965).
XIII.5. Habitatges de protecció oficial
Lligall nº 1 –“Sociedad Cooperativa de la Vivienda José Antonio Primo de Rivera de Gerona”: Estatuts.
Enquestes peticionaris. Circulars i correspondència (1956-57). –“Patronato de gestión para la mejora
de la vivienda rural Francisco Franco”: Estatuts. Constitució de la Junta Local Delegada del Patronat.
Peticions i certificacions. Correspondència (1962, 1967-69, 1971, 1973-75).
XIII.6. Estadístiques i circulars (*)
-Normes, instruccions i estadística expedients de llicència d’obres (1958, 1962, 1971, 1973). Circulars
(1946, 1963, 1971-75). Cens d’edificis, habitatges i albergs (1910, 1913, 1920, 1930, 1956-57,
1959-60, 1962).
XIII.7. Llicències d’obres
Lligall nº 1 (1924, 1927, 1933, 1945-48, 1950-51, 1955-58), nº 2 (1959-62), nº 3 (1963-64), nº 4
(1965), nº 5 (1966), nº 6 (1967), nº 7 (1968), nº 8 (1969), nº 9 (1970-71), nº 10 (1972-73), nº 11
(1974), nº 12 (1975)
-Parcel·lacions i rotulacions (1968-69).

XIV. SANITAT
XIV.1. Estats i mesures sanitàries. Junta local de Sanitat
Lligall nº 1 –Estats sanitaris. Campanyes de vacunació: relació vacunació d’infants. Circulars (196375). Vacunació gossos (1972-75). –Junta Local de Sanitat. Actes i documentació (1927). Lligall nº 2 –
Normativa sobre la distribució de costos referents a la fruïció de serveis sanitaris entre municipis
agregats (1946, 1955). –Expedient referent a les normes de la Inspecció Provincial de Sanitat
Veterinària concernent a la venda de fruites i verdures a l’estiu (1953). –Expedient d’aprovació de
l’ordenança de Sanitat Veterinària (1967). –Contracte del servei de desratització (1971). –Informe de
la campanya d’extermini de guineus en el terme municipal de Sils i Riudarenes (1972). –Farmàcia:
documentació obertura (1959). –Mesures sanitàries referides a aigües, canals i sèquies (1938, 1951,
1971-75).
Llibre nº 1 –Llibre d’actes de la Junta de Sanitat (1900-47).
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XIV.2. Cementiris. Serveis fúnebres
Lligall nº 1 –Llibres de l’administració dels cementiris de Sils i Vallcanera. Reglaments, registres i
documentació en general (1893-1956). –Actes de la Junta Municipal del Cementiri (1894, 1897-98,
1910). –Serveis fúnebres: expedients relacionats amb la compra i amortització del cotxe fúnebre
(1927, 1955, 1957). –Contracte i enumeració de serveis de l’empresa “Pompas Fúnebres J. Poch”
(1968-69, 1975).
Llibre del cementiri de Sils. Registre de nínxols: Llibre nº 1 (1903), nº 2 (1918-32), nº 3 (1954), nº 4
(1957), nº 5 (1968-75), nº 6 (1969-75). Llibre nº 7 Llibre del Cementiri de Vallcanera (1960).

XV. DOCUMENTACIÓ DE CAIRE POLÍTIC
XV.1. Guerra civil i franquisme
“Falange Española Tradicionalista y de las JONS” i “Jefatura Provincial del Movimiento”. Entrada i
sortida correspondència. Informes polítics: Lligall nº 1 (1939-42), nº 2 (1943-73). Lligall nº 3
Circulars (1938-75). Lligall nº 4 –Sol·licituds d’ingrés a la “Falange Española Tradicionalista y de las
JONS” (1939-40, 1951, 1957-64). –Documentació “Consejo Local de la FET y de las JONS” (1963,
1971, 1973-75). –Salconduits (1939-42). –Col·lecta a favor del “Frente de Juventudes” i de la
“Sección Femenina” (1950-75). –Subsidi al combatent (1939-41, 1945). –Relació dels veïns, amb el
corresponent import i quantitat de paper moneda republicà i de productes del camp (recuperació
agrícola i ramadera), que han lliurat a les autoritats franquistes amb la instauració del nou règim
(1939). –Documentació dels partits i sindicats que formen el Front Popular (1936-39). –Relació dels
refugiats de les zones de guerra acollits en el terme municipal de Sils i ajut de la població als refugiats
(1937-38). –Ordres d’evacuació (1939).

XVI. CARTOGRAFIA
XVI.1. Plànols
Nº 1: Plànol topogràfic distribució propietat terrenys terme municipal de Sils (1913).
Nº 2: Plànol topogràfic distribució propietat terrenys terme municipal de Sils (sense data).
Nº 3: Plànol topogràfic Sils-Mallorquines. Escala 1:1000 (1965).
Nº 4: “Ministerio del Aire-Subsecretaría de aviación civil. Dirección General de Infraestructura.
Aeropuerto de Gerona. Servidumbres Aéreas”. Escala 1:10.000 (1968).
Nº 5: “Ministerio del Aire-Subsecretaría de aviación civil. Dirección General de Infraestructura.
Aeropuerto de Gerona. Servidumbres Aéreas”. Escala 1: 10.000 (1969).
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