Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

EL DOCUMENT DEL MES

DESEMBRE 2016 –
Núm. 48

Aquest més de desembre us presentem una oferta pública de feina, la de
campaner i fosser, de l’any 1833.
En el termini de vuit dies, a comptar a partir del 22 de setembre d’aquell any, els
candidats havien de presentar-se davant del regidor Pere Vibó. Posteriorment,
l’ajuntament emetria el seu parer, en virtut de no sabem ben bé quins criteris, donat
que no els exposa.
Desconeixem les raons de la convocatòria, tot i que fa mal pensar que preveien
el que va succeir a posteriori, una setmana més tard, quan va morir el rei Ferran VII i
s’inicià el període convuls de les Guerres Carlines.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.02.03 Avisos.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Plaça vacant de campaner i fosser”. (Atribuit).
Data: [1833]
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de context:
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Avís públic de la convocatòria de la plaça vacant de campaner
i fosser, a cobrir per l’Ajuntament sense que s’estableixin les condicions que han
de seguir els aspirants.
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: Català.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Es troba malmès i té estrips a
les cantonades i marques d’adhesiu.
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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 control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 15 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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