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El dia 9 de juny és celebra el Dia Internacional dels Arxius, commemorant a la
vegada que aquell mateix dia, però de l’any 1948 es va crear, a través de la UNESCO,
el Consell Internacional d’Arxius. Aquest nou ens tenia, per objectiu principal, defensar
la conservació i la protecció dels documents, fos quina fos la seva tipologia,
conglomerant en una única entitat la diverses institucions arxivístiques.
Arrel d’aquest aniversari i havent trobat el document que us presentem vam
creure oportú donar a conèixer amb quins mitjans es comptava fa unes dècades.
Afortunadament els temps han canviat, els arxius ja no són caus de papers i les
administracions públiques assimilen els nous rols de gestors documentals que tenen
els professionals.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.04.01 Estadístiques generals
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Censo de archivos”.
Data: 25 de març de 1960.
Volum i suport : 1 pàgina, paper
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: L’Instituto Nacional d’Estadística requereix de l’Ajuntament que
complimenti l’estadística referent a l’Arxiu municipal.
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 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
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.
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Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 17 de febrer de 2016.
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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