Fons d’altres entitats municipals

405. FONS DEL CENTRO DE
INICIATIVAS TURÍSTICAS (CIT)
(1964-1970)
Descripció del fons
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1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data (es):
Volum i suport:

CAT AMMM 405
Fons
Centro de Iniciativas y Turismo
Dates de creació: 1964-1970
1,26m paper
11 capses mida DIN A4

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Centro de Iniciativas y Turismo

Història del productor:

El Centro de Iniciativas y Turismo es constitueix l’any
1964 amb la finalitat d’organitzar activitats relacionades
amb el turisme És una entitat diferenciada de
l’Ajuntament, amb qui manté en alguns moments una
relació tensa, tot i que l’alcalde és el president honorífic
de l’entitat.
El Centro de Iniciativas y Turismo deixa d’existir
oficialment el 1970. A partir d’aleshores ens trobem amb
la “Junta Municipal de Turismo”.

Història arxivística:

El fons va ser custodiat pel Centre fins que la
documentació fou traslladada a un magatzem municipal
del carrer Escoles, 12.

Dades sobre l’ingrés:

El fons ingressa a l’arxiu el 12 de maig de 1993. Com
que la documentació estava en unes prestatgeries
plenes de pols i a mercè de les rates que van deixar
testimonis evidents en els documents, es va dur a terme
una desinfecció (tancant la documentació dins d’una
capsa “banyada” amb baygon). Després es va netejar,
classificar i encapsar. Vegeu fotografies al reportatge
fotogràfic 123 i 124 del fons de l’ajuntament

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

El fons conté documentació relacionada amb el Centro
de Iniciativas y Turismo. En la documentació trobada al
carrer Escoles, hi aparegué també documentació
posterior a 1970, que hem classificat dins la Junta
Municipal de Turisme.

Sistema d’organització:

Aquest fons s’ha organitzat d’acord amb un quadre de
classificació elaborat a partir de l’anàlisi de la
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documentació existent, que estava
majoritàriament
classificada per conceptes i ordenada alfabèticament. Les
carpetes d’anelles que la contenien estaven molt
malmeses i ha calgut substituir-les. S’han respectat les
etiquetes i s’ha dipositat la documentació pel mateix
ordre.

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:
Increments:

Tota la documentació és de conservació permanent.
És un fons tancat i no es preveu que es realitzin noves
incorporacions de documentació.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés:

Lliure accés per a tota la documentació que tingui un
caràcter públic. Accés restringit per a aquella
documentació que sigui de caràcter privat o personal

Condicions de reproducció: Les condicions de reproducció són les mateixes que les
d’accés.
Llengües i escriptures:
Característiques físiques
i requeriments tècnics:

Instruments de descripció:

Castellà

La documentació majoritàriament és en format A4. Cal
tenir molta cura en la consulta per respectar el fràgil
ordre i la poca qualitat del paper.
Hi ha un quadre de classificació i un inventari a l’abast
de tota persona que els desitgi consultar.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització
dels originals:

Existència i localització
de reproduccions:

Bibliografia:

Els documents originals es troben al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM).

Les reproduccions es poden fer al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM).
No se’n coneix.
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6. ÀREA DE NOTES
Notes:

Li hem donat un nivell de fons a la documentació del CIT
perquè conté tots els elements per diferenciar-la de la
documentació de l’Ajuntament.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i dates:

D.R. T. i J. M. C. octubre 2013.

Fonts:

El mateix fons

Regles i 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

Vegeu l’inventari
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