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LLIBRE D’ACTES DELS PLENS MUNICIPALS
Acta del Ple Municipal celebrat el dia 14 de febrer de 1873
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Aquest mes presentem una mostra
de la tipologia documental més
important dins de l’Ajuntament de
l’Hospitalet: les Actes dels Plens
Municipals. Les actes reflecteixen
tots
els
acords
presos
per
l’Ajuntament en Ple. És una de les
tipologies més extenses en el
temps, ja que les primeres actes
van redactar-se l’any 1823 i han
continuat fins a l’actualitat, sense
interrupció.
Es tracta d’una sèrie documental
molt consultada pels investigadors
i també molt utilitzada per la gestió
interna municipal.
L’acta
que
us
mostrem
fa
referència, concretament, a la
reunió del dia 14 de febrer de
1873, en la qual s’anunciava la
proclamació
de
la
Primera
República espanyola, que havia
tingut lloc dos dies abans.
Com podem comprovar, doncs, les
actes
municipals
també
reflecteixen els efectes que tenia la
política estatal dins del món
municipal i ciutadà.
***
La iniciativa “El Document del
Mes” té com a finalitat mostrar un
document de l’Arxiu Municipal
representatiu de la riquesa del
patrimoni documental de la ciutat.
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de l’Arxiu durant tot el mes.
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TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA DE DATA 14 DE FEBRER DE 1873
En la villa del Hospitalet de Llobregat, a los catorce días del mes de Febrero de mil
ochocientos setenta y tres. Reunidos en el salón de la casa capitular en sesión pública,
los señores que componen

el Ayuntamiento que al margen se expresan, bajo la

presidencia del Señor Alcalde D. José Diví Codina, siendo las tres de la tarde el Señor
Presidente declaró abierta la sesión.

Seguidamente el señor Presidente manifestó que habiendo recibido una circular de la
Exma. Diputación Provincial, dándole conocimiento que las cortes ordinarias se han
constituido en soberanas y habían proclamado la República en España, por cuyo motivo
deseaba que la corporación municipal resolviera lo que tuviera por conveniente sobre la
nueva forma de gobierno. El Ayuntamiento en vista lo manifestado acuerda: Aceptar
de hecho la proclamación de la República Democrática Federal, por considerar la forma
de gobierno más conveniente en España; por lo cual y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión de que yo el Secretario certifico.
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