Ajuntament
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EL DOCUMENT DEL MES

AGOST 2014 –
Núm. 20

El passat mes de juny sortí publicada la separata de Festa Major de Sant Pere
2014: “Josep Ricart Rovira (1884-1959). Pagès, sindicalista i polític. La lluita per la
terra”, treball d’investigació de Miquel-Muç Vall Soler, que tracta sobre la figura de
Josep Ricart, impulsor del Centre d’Agricultors Obrers de Ribes (El Local) al 1919 i
alcalde de Sant Pere de Ribes entre 1922 i 1923.
Tal i com explica en Miquel-Muç, en Josep Ricart abans de ser escollit alcalde
fou regidor del municipi i aquesta elecció causà cert malestar en els sectors
conservadors que intentaren inhabilitar-lo com a regidor.
Durant el període d’investigació vàrem trobar a l’Arxiu Municipal un document
inèdit sense classificar, el recurs d’alçada de Josep Ricart Rovira envers a aquest
intent de inhabilitació de la seva figura com a regidor de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.
Aquest és un document incomplet, només conservem els acords del Govern Civil
de Barcelona de març de 1920 en el que s’incapacitava en Josep Ricart a ser regidor
de Sant Pere de Ribes, acord signat pel governador civil del moment (Conde de
Salvatierra). Ricart presentà recurs d’alçada contra dit acord, i al juny de 1920 el
Ministre de la Governació declarà la capacitat d’aquest per a exercir de regidor.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 1.05.02 Expedients de recursos d’alçada.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Recurs de Josep Ricart Rovira contra acord del Govern Civil de Barcelona
incapacitant-lo per exercir de regidor”.
Data: 20 de març de 1920- 14 de juny de 1920.
Volum i suport : 7 pàgines, paper
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient incomplet del recurs d’alçada presentat per Josep
Ricart i Rovira contra l’acord del Govern Civil de la Província de Barcelona de 20
de març de 1920 en que se l’incapacitava per exercir de regidor a l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes per no quedar demostrat que fos veí de Sant Pere de
Ribes.
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.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

1

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
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: Laura Tomàs Sánchez, 14 de març de 2014.
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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