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El passat mes de març presentaven el darrer document d’una trilogia sobre la
reforma de la Plaça de la Vila.
Aquest mes la tornem a obrir la sèrie de documents sobre la reforma, amb un
expedient de 1927 on queda clar que les voltes de la Plaça de la Vila varen ser
projectades per Josep Font i Gumà i sufragades les despeses per un particular.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.03.01 Projectes d'obres d’infraestructura i
urbanització.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït. “Proyecto de urbanización y ornato de la Plaza de la Constitución”.
Data: 25 de maig de1927 a 9 d’agot de 1937.
Volum i suport : 1 expedient de 6 pàgines i 4 plànols.
Àrea de context
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient d’urbanització de la plaça de la Vila i construcció
dels pòrtics a voluntat de Juan Marcer i Mas i subvencionat per ell mateix. El
projecte es basava en els plànols de l’any 1919 de l’arquitecte Josep Font i
Gumà, però executat per l’arquitecte municipal Manel Puig Janer.
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 i català.
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. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
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Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, maig 2018.
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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