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El segle XIX fou convuls, pràcticament des del seu inici. Revoltes socials i
polítiques fan d’aquell segle un dels més atractius per a l’estudi i la recerca.
El document que us presentem aquest mes conté les respostes que es van fer
arribar mútuament, el Batlle de Ribes i el Governador de Vilafranca del Penedès i del
seu Partit judicial, l’any 1833, respecte de les partides de seguretat pública que
s’havien de crear per a contrarestar les que els carlins anaven formant en el territori
català.
Les columnes de la dreta són les que va redactar el Batlle de Ribes, Christoval
(sic) Miró, i les de l’esquerra corresponen a la resposta que hi va incloure en Juan
Sandoval, cap del govern militar i polític al Corregiment de Vilafranca del Penedès.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.04 Correspondència de sortida
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Resposta de la Corporació municipal al requeriment fet pel Governador de
Vilafranca i del seu Partit en relació a les llistes d’individus inscrits a les partides
de Seguretat Pública, i contra-resposta d’aquest”. Títol Atribuït.
Data: 1 i 2 de novembre de 1833.
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de context
Nom del productor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document on es respon a la petició d’elaboració de llistes dels
individus que han de formar part de la Seguretat Pública. Respon el ple de la
Corporació municipal i així el signen tots els membres, i respon de la mateixa
manera i en el mateix document el Governador del Partit de Vilafranca del
Penedès.
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.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
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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 control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Pardo, 6 de febrer de 2015.
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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