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D’un temps ençà, és recurrent, a les converses dels habitants del municipi, trobar
referències a l’esdevenir de la Casa de la Vila.
Els documents en qüestió, són la relació d’inventari que havia d’executar la
corporació, segons la legislació de béns i propietats municipals respecte del mobiliari
que hi havia durant els exercicis de 1887 a 1917. A banda de les taules, cadires i altres
elements decoratius que es van incorporant a l’inventari, hi apareixen altres, que no
per la seva singularitat però si per la curiositat podríem fer-ne menció. Per exemple la
barana que en el seu moment va separar els membres del consistori de la ciutadania
que s’hi convocava com a públic, que es va incorporar l’any 1895 així com les cadires
que ubicades en els laterals acompanyaven l’entarimat on hi s’hi establí la presidència.
A banda de l’import del béns inventariats, val la pena tenir en compte que anualment el
desmèrito (sic) dels materials era invariablement d’un 5%.
Els tres documents que us presentem són una petita representació del total que
suposava l’inventari objecte d’estudi.

Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 02.01.01 Descripcions generals de béns
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Relación detallada del mobiliario existente en las dependencias del
Ayuntamiento que sirve de jutificante a la primera partida del Inventario de las
propiedades y derechos (...) ”.
Data:

1 de juliol de 1887 - 1 de gener de 1917

Volum i suport : 12 pàgines , paper
Àrea de context
Nom del productor(s) Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Llistat dels béns mobles de les dependències de l’Ajuntament.
Hi ha exercicis en que existeix llista de mobles i d’altres en que simplement hi ha
l’anotació de cap aportació nova. Les valoracions econòmiques es calculen
anualment, amb un percentatge de desmèrit per l’ús.
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Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
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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.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
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, 15 d’abril 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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