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L’ensenyament ha estat un dels sectors més vulnerables i que sempre rep les
primeres retallades quan l’economia està en crisis. El document del mes és un
expedient de compra de material escolar de l’any 1966 per les escoles del municipi,
però no és la compra del material el més rellevant sinó els motius pels quals es
sollicita aquesta adquisició, la manca de taules i cadires provocà que al inici de curs
molts nens i nenes no poguessin assistir a l’escola.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 02.01.07 Expedients de contractes menors.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Expediente sobre declaración de urgencia para adquisición de material escolar
para el grupo escolar de la localidad”.
Data: 25 d’octubre 1966- 6 de desembre de 1966.
Volum i suport: 1 expedient de 7 folis, en paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Documentació relativa a l’adquisició de mobiliari per al grup escolar
de Sant Pere de Ribes on consta pressupost i informes justificatius per la compra de
dit mobiliari.
Sistema d’organització: Expedient ordenat cronològicament.
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: Consulta lliure.
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, 2 d’octubre de 2019.
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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