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Aquest mes en lloc de presentar-vos un únic document, us presentem el lligall corresponent a les
Actes de l’Ajuntament de l’any 1842, les més antigues conservades. Aquest lligall està format per 6
fulls manuscrits per davant i per darrera. Comprèn les cinc actes que es van redactar al llarg
d’aquest any i un índex amb el resum dels acords presos. La primera acta correspon a la sessió de
l’11 d’abril i la última és la del 18 de desembre.
Les sessions de plens municipals poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter
urgent, depenent de la periodicitat de les sessions i de la importància dels assumptes que s'hi
tracten. De cada sessió, el Secretari ha d’estendre una acta i aquesta, un cop aprovada pel Ple, es
transcriu al Llibre d’Actes amb les firmes de l’Alcalde i del Secretari. Les actes presenten una
estructura molt característica. Les dades que sempre hi consten són: el lloc, la data i l'hora en què
comença la sessió, la relació dels assistents, les matèries a debatre, les intervencions, les
incidències, els vots emesos i els acords adoptats.
La legislació - el Reial Decret 2568 de 28 de novembre de 1986 - estableix tot el que fa referència
a la formalització dels Llibres d'Actes. Aquests han d’estar foliats i enquadernats i cada full ha
d’estar legalitzat amb la rúbrica de l’Alcalde i el segell de la corporació municipal. La seva primera
pàgina, mitjançant diligència d’obertura firmada pel Secretari, expressarà el número de folis i la
data en que s’inicia la transcripció dels acords. Les actes queden autentificades únicament amb les
signatures del Secretari municipal i de l'Alcalde o President.
Els Llibres d'Actes de Ple - a vegades també anomenat Manual d’Acords - constitueixen una de les
sèries documentals més importants que s'han generat als Ajuntaments. També és una de les
tipologies documentals que té més continuïtat al llarg del temps, ja que han continuat sense
interrupció fins a l’actualitat, encara que amb algunes variacions al llarg de la història. Comprenen
la transcripció dels assumptes tractats al Ple de l’Ajuntament i recullen totes les decisions i
deliberacions més rellevants que afecten el municipi: elecció de l'alcalde, obres públiques i
privades, aprovació de pressupostos, etc. Per tant, les Actes de Ple són una de les principals fonts
documentals per a l'estudi de l'evolució d'un municipi, perquè ens ofereixen una visió cronològica
molt interessant del que ha estat el seu desenvolupament polític, econòmic i social. En tractar-se
d'una documentació molt valuosa, la seva conservació té caràcter permanent.
L'Arxiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires conserva els Llibres d'Actes del Ple des de 1842 fins a
l’actualitat. L’any 2009, amb la intenció de preservar aquesta documentació i facilitar el seu accés
a qui estigui interessat, es van digitalitzar totes les Actes de Ple. Aquest projecte va estar
coordinat per la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, i van participar
els arxius de la Xarxa d’Arxius Municipals.
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Aquestes primeres actes tenen uns trets comuns: estan escrites en castellà, no són gaire extenses
i, a més, no apareixen signades. Pel que fa a la seva estructura, d’una gran simplicitat, presenta
algunes peculiaritats.:
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-

-

No apareix l’hora d’inici de la sessió.
Com a lloc de reunió s’esmenta el paraje y lugar donde acostumbra a reunirse o també
lugar acostumbrado. A partir de 1844 ja trobarem com a lloc de celebració del Ple la
Sala capitular, però a vegades també s’anomena la Sala de la escuela pública.
Probablement aquesta doble denominació es referia a un mateix espai compartit, que
feia les funcions d’escola i a vegades també servia per a les sessions del ple de
l’Ajuntament. Sabem que el primer Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires estava
ubicat a l’indret on actualment hi ha la Plaça Xic Mateu, en concret a la cantonada amb
el Carrer Serafí Julià. Es tractava d’un immoble de lloguer i que, a més de l’Ajuntament
acollia les Escuelas Nacionales para niñas y niños, l’habitació del secretari de
l’Ajuntament i l’habitació dels mestres i també, a la part que donava al que avui dia és
l’Avinguda Montserrat, s’hi trobava l’escorxador municipal.
Les matèries a debatre es redueixen a un únic tema per sessió.
No apareixen ni les deliberacions ni els vots, tan sols els acords adoptats.

L'accés a la consulta d’aquesta documentació és lliure, només cal omplir una butlleta de consulta.
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FITXA DESCRIPTIVA

Àrea d’identificació
Codi:
Nivell de descripció:
Títol:
Dates extremes:
Volum i suport:

CAT AMSES 101 / 1.2.1.1 / U.I. 322 / Lligall núm. 1
Unitat documental composta
Actes de l’Ajuntament
1842
1 lligall (6 fulls)
Paper, manuscrit
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Àrea de context
Nom dels productor:

Ajuntament Sant Esteve Sesrovires

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut:

El lligall conté les cinc actes corresponents a les sessions de Ple que es van realitzar
al llarg de 1842. La primera acta correspon a la sessió de l’11 d’abril i la última és la
del 18 de desembre. Segons l’índex que apareix al començament del lligall, els
temes que es van tractat al llarg de l’any van ser els següents:
Acta de 11/04/1842

Cuestión suscitada por Teresa Garriga vecina de este
pueblo sobre la construcción de una casa en el Barri nou
de la Beguda

Acta de 01/08/1842

Establecimiento de una escuela de instrucción primaria
en este pueblo

Sense data

Formación del alistamiento de los mozos conurrentes a
la quinta desde la edad de 18 a 25 años ambos
inclusives

Acta de 04/12/1842

Nombramiento de electores compromisarios para la
renovción del Ayuntamiento

Acta de 18/12/1842

Elecciones para la renovación del Ayuntamiento

A continuació trobareu la transcripció de l’Acta de Ple de l’1 d’agost que, pel seu
contingut, és molt interessant: deixa constància dels inicis de l’escola a Sant Esteve
Sesrovires.
Avaluació, tria i eliminació:

Conservació permanent
TAAD 61. DOGC 6627.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés:
Condicions de reproducció:
Llengües del document:
Instruments de descripció:

Lliure accés
La documentació és reproduïble en tant ho permeti el servei
Castellà
Inventari

Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original:
Documentació relacionada:

Document original que es conserva a l’Arxiu Municipal
La sèrie d’Actes de Ple està digitalitzada fins a l’any 2002
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Àrea de control de la descripció
Autoria:
Data:

E.LL.
setembre 2017
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TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA DE PLE DE L’1 D’AGOST DE 1842

En el pueblo de San Estevan Sasroviras, partido de San Feliu del Llobregat, corregimiento de
Barcelona, hoy que contamos dia primero de agosto año de mil ochocientos cuarenta y dos;
reunido y congregado en el lugar acostumbrado el Magnífico Ayuntamiento con presidencia del
señor Alcalde el honorable Don Pedro Font, juntamente con los individuos que componen la
Comisión Local de de Instrucción Primaria que lo son el citado señor Alcalde Presidente; Don
Jayme Mercade Regidor primero y primer individuo de la Comisión; el segundo individuo Don
Miguel Ferrando cura regente (…); el tercero Don Saturnino Robot; y el cuarto Don Pedro Julià, y el
propietario nombrado al efecto Don Pablo Canals y Margarit, todos al objeto de formar y
establecer una escuela de instrucción primaria.
Después de alguna deliberación se acordó unánimemente que se estableciera y quedó
establecida, incorporando a ella la secretaria de nuestro pueblo, siendo sostenida y pagada la
dotación que se le asignó para las dos citadas plazas, que es de dos mil trescientos cuarenta reales
vellón anuales, por medio de un reparto vecinal que se ha hecho al efecto y por consentimiento y
convenio de los individuos de la población, prometiendo que en caso de no poderse reunir la total
suma y a por conmiseración a algún individuo menos pudiente, ya por otra causa o motivo, será
satisfecha por los individuos que componen las corporaciones ya citadas, entendiéndose esto aún
después que hayan salido de ejercer los cargos que haora ocupan, sirviendo nuestra dotación solo
para los niños que concurran a la escuela, vecinos de esta población, y en las horas de enseñanza
prevenidas por reglamento.
Al propio tiempo se trata de la provisión de maestro para dirigir dicha escuela, y acto continuo se
llama al profesor aprobado Don José Oriol Bastidas, quien habiendo oído las razones propuestas,
así como las que propuso el Ayuntamiento para nombrarle su Secretario, aceptó dicha proposición
y nombramiento, quedando elegido Maestro y Secretario de este pueblo dando principio en el
mismo día en el desempeño de sus funciones; no comprendiéndose en la obligación de secretario
la formación de expedientes o recursos a las autoridades, estados ú otros cargos de mayor
cuantía, los cuales han hecho componer hasta el presente, por el comisionado o agente que para
este efecto tienen en Barcelona. Todo lo que visto y oído por ambas corporaciones e interesados
quedará aprobado.
Y el señor Presidente manda extender la presente acta en el presente libro de acuerdos de este
común firmando su merced y demás individuos e interesados a continuación.
El Presidente del Ayuntamiento y de la Comisión Local.
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