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Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 11.09.01 Expedients de creació i gestió dels
centres d’ensenyament.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït: “Resolució de la Junta provincial d’Instrucció Pública sobre el
trasllat de l’escola de nenes a la Casa Consistorial”
Data: 10 de juny de 1904
Volum i suport: 11 pàgines lligades, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Junta provincial de Instrucció Pública de Barcelona.
Història del productor(s) la Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de
1857, coneguda com a Ley Moyano establia la creació de Juntes provincial de
Instrucció pública a cada província, i li atorgava les funcions d’informar al govern,
promoure millores en establiments de primera i segona ensenyança i vigilar la
bona administració dels fons dels mateixos establiments d’ensenyança.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document pel que la Junta provincial d’Instrucció Publica de
Barcelona autoritza el trasllat de l’escola de nenes de Sant Pere de Ribes als
baixos de l’Ajuntament.
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.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 1 d’octubre de 2018.
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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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