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Tot just fa un any, el 5 de març de 2012, l’Ajuntament va formalitzar la donació
del fons Gobern i Canals amb un acte presidit per l’Alcalde i la Secretària on s’establia
una donació i cessió de drets. El fons amb un volum de 0,6 m/l està format per un
seguit d’expedients dels anys 1929-1961 elaborats pel senyor Manuel Puig Janer,
arquitecte municipal de Sant Pere de Ribes de l’època. Entre d’altres documents
interessants en aquest fons ens trobem el projecte de la sala de cinema “Casino” de
l’any 1943 i el projecte d’urbanització de la plaça Marcer de 1929.
Aquest mes, i celebrant del primer aniversari de la donació us presentem una
llicència d’obres d’uns dels edificis emblemàtics de la plaça Marcer cantonada amb el
carrer Dr. Puig que projectà Manuel Puig Janer al 1951 per a la “Delegación de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros”. Amb un pressupost inicial de 298.256
pessetes l’edifici estava compost de soterrani, planta baixa, dos pisos i torre. La planta
baixa per al servei de la caixa amb una sala d’espera, oficina, despatx del director de
la sucursal i una sala d’actes; el primer pis destinat a l’habitatge del director de la
sucursal, el segon pis destinat també a habitatge i la torre per a usos de servei del
primer pis.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMPSR Fons Gobern i Canals 06.07.01 Llicències
d’obres particulars
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït “Projecte d'edifici social La Caixa, a la plaça Marcer”
Data: 1951-1952
Volum i suport , 110 pàgines, 11 plànols i 3 imatges, paper.
Àrea de context
Nom del productor: Manuel Puig Janer
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient on es projecte l’edifici de la plaça Marcer cantonada
amb el carrer Dr. Puig destinat a sucursal de la “Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros”. Consta de la correspondència entre la Caja de Pensiones i
l’arquitecte, un pressupost inicial aproximat, memòria i plànols de l’edifici,
contracte de l’execució d’obres, factures de l’obra, imatges del procés de
construcció i finalment documentació relacionada amb la inauguració de l’edifici.
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: Castellà.
Instruments de descripció: Guia. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu.
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, 15 de feber de 2013.
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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