Fons documental de l'Arxiu Municipal de
Collsuspina
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
Ajuntament de Collsuspina, Plaça Major, 3. 08178 Collsuspina
Al segon pis de l'Ajuntament.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.82552
2.17515
431501
4630733

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08070-71
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Llei 10/2001 d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Collsuspina, Plaça Major, 3. 08178 Collsuspina
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 18/11/2013 - 01:00

Descripció
El fons de l'Ajuntament de Collsuspina està format pel conjunt de documents produït
orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i
funcions des de 1845 fins a l'actualitat. El fons està organitzat segons el quadre de
classificació desenvolupat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
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A l'arxiu municipal, a banda del fons de l'ajuntament, hi ha també el fons del Jutjat Municipal
(des de 1842). La documentació ocupa un total de 57,9 metres lineals. La documentació
conservada està classificada en els següents grups documentals: Administració general
(1885 - 2013); hisenda (1845 – 2012), entre els que destaca l'amillarament de 1862, el
primer realitzat com a municipi; proveïments (1917-2008), destacant document
d'aprofitament de cabals d'aigua de 1917; serveis socials (1948-2011); sanitat (1907-2009);
obres i urbanisme (1947-2013); seguretat pública (1920-2002); serveis militars (1878-2001);
població (1880-1964), entre els que destaca el padró de 1880; eleccions (1890-2012), amb
un cens electoral de 1880; ensenyament (1949-2010); cultura (1969-2012); serveis
agropecuaris i medi ambient (1920-2012); cartografia (1976-1984); jutjat de pau (18422009), que inclou el registre civil de 1871 a 2009. Entre aquesta documentació hi ha alguns
documents que destaquen pel seu interès, per exemple la còpia del document d'establiment
de la vicaria parroquial el 1828. L'arxiu conserva un conjunt de fotografies en una caixa,
aproximadament unes 20, que són d'actes i festes a partir dels anys 1980.

Història
El fons documental de l'Arxiu Municipal es conserva a l'Ajuntament de Collsuspina. La
documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els
seus successius emplaçaments fins la seva ubicació definitiva a l'edifici actual, cal Roma, des de
mitjans dels anys 1990. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha
documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme
l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de juliol i desembre
de 2006. Immediatament després l'ajuntament de Collsuspina s'adherí al Programa de
manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. El terme de
Collsuspina es va formar per la fusió de dos antics territoris dels termes de Tona i Balenyà, a
banda i banda del camí ral de Vic a Manresa; com a entitat civil va estar inicialment agregada a
Tona fins que se'n segregà definitivament el 1841 (va iniciar els tràmits de segregació el 1814,
però aquesta segregació inicial no havia arribat a ser efectiva).

Bibliografia
Enllaços d'interès:
http://www.diba.cat/web/opc/08070_xam
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