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EL DOCUMENT DEL MES

JUNY 2013 - Núm. 6

Aquest mes es celebra el 120 aniversari de la benedicció i inauguració de la
reforma de la Casa Consistorial, és per aquesta raó que dediquem el nostre document
del mes a l’expedient de reforma de la Casa Consistorial i Escoles Municipals.
El 30 de juny de 1893 a les 6 de la tarda i amb la presència de Pedro Cuadras
Fexes alcalde de Sant Pere de Ribes i els seus regidors, José Jacas Colomer Jutge de
Pau del municipi, els alcaldes de Vilanova i la Geltrú i Sitges, representants de les
principals publicacions de la comarca, en José Bertran Miret i Francisco Vidal Bolet
com membres de la Junta Local d’Instrucció Pública, es donà per inaugurada la nova
Casa Consistorial i Escoles municipals.
L’edifici que data del finals del s XVIII i va ser pensat com a Hospital de Caritat,
passa a ser Casa Consistorial i Escoles a meitat del s. XIX. La necessitat d’ampliar i
condicionar els espais per uns serveis públics a l’alça, van fer que el 17 de juliol de
1890 s’aprovés la reforma. S’encarregà la redacció del projecte a l’arquitecte
Buenaventura Pollés Vivó i aquest fou aprovat a l’octubre de 1891. Després de buscar
el finançament (40.400 pessetes) s’iniciaren les obres al març de 1892.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.04 Immobles municipals: construcció i
manteniment.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Expediente instruido con motivo de la formación, aprobación y ejecución
de Reforma de la Casa Consistorial y Escuelas municipales inaugurada
oficialmente en 1893”.
Data: 20 d’abril de 1890- 3 de setembre de 1893.
Volum i suport : 1 expedient de 127 folis i projecte de 65 folis i 7 plànols, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient pel qual es projecta la reforma de l’edifici de la Casa
Consistorial a la plaça de la Vila, construït a finals del s. XVIII i destinat
inicialment a Hospital de la caritat. Es compon d’expedient de formació,
aprovació i execució. S’hi troba l’aprovació del projecte, la forma de finançament
mitjançant préstec municipal amortitzable a 20 anys en 202 obligacions, la
contractació dels diversos treballs, les actes de recepció de les obres, model
d’invitació a la inauguració i benedicció de l’edifici i llibret de l’acte d’inauguració.
Consta també del projecte signat per l’arquitecte Buenaventura Pollés Vivó que
es composa de memòria, condicions facultatives, condicions econòmiques i
plànols.
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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: 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, maig 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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