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110.

INVENTARI DEL FONS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LA
VIVENDA (1960-1997)

110.100

Elements Constitutius

110.101

Estatuts del Patronat Municipal de la Vivenda
01. Els estatuts i reglament de l’associació constructora benèfica del
Patronat de la Vivenda de Malgrat van ser aprovats el 13 d’agost de
1960. M09/2300/01

110.102

Reglament de Règim Interior
01. El reglament de règim interior de l’entitat benèfica constructora
Patronat de la Vivenda de Malgrat, va ser aprovat el 13 d’agost de 1960.
M09/2300/02

110.200

Òrgans de Govern

110.210

Junta del Patronat de la Vivenda
01. Llibre d’actes de la Junta del Patronat, del 13 d’agost de 1960 al 3 de
juny de 1969. Inclou una acta de 10 de desembre de 1983.M09/2300/03
02. Esborrany mecanografiat de l’acta número 40 corresponent al 12 de
gener de 1966. M09/2300/04
03. Certificat de l’acta de 26 de febrer de 1975.M09/2300/05
04. Fulls de convocatòries de reunions per part de l’Alcalde, en què
participen membres de l’Ajuntament i del Patronat de 1981 a
1985.M09/2300/06
05. Minuta de l’Acta de renovació de la Junta del Patronat de 18 de juny
de 1983. M09/2300/07
06. Acta de dissolució del Patronat com a entitat benèfica el 1985.
M09/2300/08

110.220

Junta de Copropietaris i Comitè Executiu
01. Libre d’actes de 2 de novembre de 1965 a 16 de novembre de 1972.
M09/2300/09

110.300

Projecte i Contractació de l’Obra
01. Projecte d’obra per a la construcció de 81 vivendes (1961).
M09/2300/10

02. Contractació de l’obra (inclou certificacions) (1962) M09/2301/01
03. Informe i memòria del procés de contractació i construcció del grup
de vivendes, a càrrec de l’empresa SADEM (1964) M09/2301/02
04. Escandall de l’obra i estudi per establir el preu de venda que ha de
sol·licitar el Ministeri de la Vivenda (1964) M09/2301/03
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05. Sol·licitud de qualificació definitiva i subvenció al Ministeri de la
Vivenda (1964) M09/2301/04

110.400

Contractes/Adquisició dels Habitatges
01. Llibre- registre d’adjudicataris de les vivendes, ordenats del número
1 al 169 (1961-1966). M09/2301/05
02. Models i esborranys de contractes per a l’adjudicació de vivendes
(1960-1961). M09/2301/06
03. Relacions d’adjudicataris de les vivendes. Aquesta carpeta inclou
fulls de “reserva de vivenda” i “sol·licitud d’ingresos de socios
beneficiarios” i altra documentació relacionada amb l’adquisició de les
vivendes (1961-1964) .M09/2302/01
04. Contractes signats d’adjudicació de les vivendes, ordenats del
número 1 al 81 (1964-1977). M09/2302/02 i M09/2303/01
05. Fitxes, vivenda per vivenda, on consta el nom del beneficiari, el què
costa, el què han de pagar, el crèdit, etc (1965). M09/2300/11
06. Escriptures de venda de parcel·les del Patronat de la vivenda. Es
tracta de petites parcel·les a tocar de l’edificació, corresponents a alguns
pisos de la planta baixa que donen a la banda de la Fàbrica de l’Aigua
(1965). M09/2301/07
07. Sol·licituds i plànol per fer obres a les parcel·les esmentades
anteriorment. M09/2302/03
08. Sol·licituds dels veïns de les vivendes perquè els sigui adjudicada la
vivenda mitjançant escriptura pública (1985). M09/2304/01

110.500

Queixes, peticions, correspondència diversa
01. Carpeta tipus calaix de sastre on hi ha peticions de correspondència
diversa (1961-1981). M09/2304/02
02. Carpeta titulada “Escritorios y circulares” (1966-1968). M09/2304/03
03. Pòlissa d’assegurança contra incendis (1971). M09/2304/04
04. Acord d’una sentència en què s’obliga a Ambrosio Marín Ortega a
abandonar un pis del grup de vivendes Sant Nicolau, propietat de
l’empresa Laboratorios Fher, SA. Inclou recurs de reposició i
comunicacions de la Magistratura de treball (1985). M09/2304/05

110.600

Comptabilitat
01. Manaments de pagament (1961-1970). M09/2305/01-05
02. Manaments d’ingrés (1962-1970). M09/2306/01-04 i M09/2307/01-03
03. Llibre diari de caixa (1961-1972). M09/2307/04
04. Llibre del Compte corrent de la Caixa de Pensions (1961-1973).
M09/2307/05

05. Llibre del Compte corrent del Banc Central (1964-1968). M09/2307/06
06. Llibre per al control de la quota suplementària (1964-1970).
M09/2304/06
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07. Relacions de cobraments de la Caixa de Pensions dels diferents
habitatges (per analitzar) i del Banc Central (1965-1973). M09/2304/07
08. Fitxes per cada beneficiari on s’hi anoten els moviments que
s’ingressen a la Caixa de Pensions (1963-1964). M09/2304/08
09. Factures agrupades per anys (1968-1973). M09/2303/02
10. Carpeta titulada “Gastos mantenimiento generales y construcciones”
(Factures) 1966-1967. M09/2304/09
11. Carpeta de saldos del compte de la Caixa (1968-1971). M09/2308/01
12. Carpeta titulada “Gastos limpieza general”(1965-1968). M09/2308/02
13. Balanç econòmic de 1961 a 1966. Inclou memòria d’activitats.
M09/2308/03

110.700

Dissolució del Patronat Municipal de la Vivenda
01. Expedient de dissolució del Patronat 1993-1997. M09/2308/04

110.800

Recull de Premsa
01. Vegeu el recull de premsa. M09/2308/05

110.900

Fotografies
01. Vegeu a la sèrie de reportatges fotogràfics el REFOTO257. Id.
23460.

Vegeu la descripció del fons.
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