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A cavall dels mesos de juny i juliol es celebren enguany els actes de la Vuitena
setmana municipal, que organitza la Càtedra Enric Prat de la Riba. Us oferim aquest
mes el programa de la que en va ser la seva quarta edició, l’any 1918.
Organitzada per l’Escola de funcionaris de d’administració local sota la protecció
de la Mancomunitat de Catalunya, de la Diputació i del propi Ajuntament de Barcelona,
els temes bàsics a tractar foren el dels abastiments i el de l’organització dels òrgans de
govern local. A banda d’aquests dos àmbits de treball, es realitzaren tres tipus
d’activitats: els cursets monogràfics, l’assemblea municipalista i per últim, les visites i
lliçons pràctiques.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Programa d’actes de la Quarta setmana municipal organitzada per la
Mancomunitat de Catalunya”.
Data: Juliol de 1918.
Volum i suport : 1 Fulletó informatiu, 4 pàgines, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Escola de funcionaris d’administració local.
Història del productor(s): L'Escola de Funcionaris d'Administració Local de
Catalunya, també referenciada com a Escola d'Administració Local de Catalunya
fou un organisme docent destinat a formar un cos de funcionaris de
l'Administració Local a partir dels principis regeneracionistes i catalanistes que
impulsava la Mancomunitat de Catalunya, a partir de l'impuls del seu president,
Enric Prat de la Riba. EL 1912 es publicaren les bases per les quals es forjava
l’escola. La seva creació, com a organisme depenent de la Diputació de
Barcelona que Prat de la Riba presidia, data del 2 de març del 1914 i en va ser el
seu primer director Isidre Lloret i Massaguer, funcionari de l'Ajuntament de
Barcelona i catedràtic de dret municipal. Des de 1977 i fins a l'actualitat és
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Programa d’actes.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’Arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 16 de maig de 2014.
Fonts:

www.mancomunitatdecatalunya.cat
www.eapc.cat

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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