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Derivat del treball d’inventari de camins del terme municipal que estan duent a
terme els serveis tècnics de l’Ajuntament, s’han treballat una sèrie de plànols i
documentació de la que us en fem coneixement.
La redacció d’aquest plànol va ser aprovat pel ple de la corporació el 28 de juliol
de l’any 1898, donat que existia un aplaçament indefinit de la resolució del que es va
aprovar l’any 1891. El plànol, la còpia del qual us fem mostra, està signat a data 10
d’agost d’aquell mateix any, pel perit Sebastià Puig i Noya. En els plens posteriors hi
ha algunes consideracions que es fan respecte del camins que es troben en projecte i
respecte de l’aprovació del plànol tota vegada superat el termini d’al·legacions
públiques.
En general, els camins que s’hi troben reflectits no corresponen sovint amb el
trajecte original, malgrat que el traçat és força coincident.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.14.02 Cartografia
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Plan de caminos vecinales del término de Sant Pere de Ribas”.
Data: 1898
Volum i suport : 1 plànol en paper
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Plànol del terme municipal, amb distinció de colors i línies per
determinar les diverses tipologies de camins..
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 amb restriccions per la Llei de
Protecció de dades.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Plànol en paper vegetal. Mides
del plànol 58 x 50 cm. Doblecs marcats.
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Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable
pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de notes
Notes: S’ha fet recerca en els llibres de plens corporatius de les aprovacions
relatives als projectes de camins en qüestió. L’autor del plànol és el perit
Sebastià Puig i Noya.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 18 novembre 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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