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En un món laboral globalitzat i en constant transformació és interessant fer una ullada
al passat i veure com han canviat les professions. Aquest mes d’agost presentem
l’expedient per a la selecció d’un campaner i enterrador per al municipi de Sant Pere
de Ribes.
L’expedient de 1875 és curiós per les condicions que calia que complís aquell que
ocupés el lloc, entre d’altres ser del municipi o passar totes les nits de tempesta al
campanar.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.02.01 Expedients per a la selecció de
personal
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït: “Pliego de condiciones para proveer el cargo de campanero y
sepulturero”.
Data: 25 d’abril de 1875 a 29 d’abril de 1875.
Volum i suport: 1 expedient de tres pàgines i una instància. Paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Plec de clàusules on s’estableixen les condicions per poder
cobrir el càrrec de campaner i enterramorts. Hi consta la instància del candidat
que s’hi va presentar i també el seu nomenament.
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. Guia d’arxiu 2012.
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Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 27 de juny de 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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