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411.

INVENTARI DEL FONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
COMERCIANTS DEL BARRI ANTIC (1978-1988)

411.100

Constitució i organització de l’entitat

411.110

Estatuts
01. Estatuts mecanografiats i signats de l’Associació de veïns i
comerciants del Barri Antic de Malgrat de Mar. Inclou escrit del Govern
Civil en què es notifica que s’ha inscrit l’associació en el Registre
provincial d’associacions, Secció 1a, número 3662. Conté també
esborranys i altres models d’estatuts d’associacions i la fotocòpia d’un
escrit del president adreçat al Departament de Justícia de la Generalitat
en què demana fotocòpia dels estatuts. M018/4720/01/01

411.120

Reclamacions, queixes i escrits diversos
01. Escrits, peticions i queixes dels comerciants adreçades a
l’Ajuntament relacionades amb el canvi d’ubicació del mercat setmanal
(1977-1978). Inclou una octaveta, en castellà i català, adreçada al poble
de Malgrat per part dels delegats del mercat del dijous, amb el suport
dels sindicats. M018/4720/01/02
02. Escrit del president i secretari de la comissió gestora de l’Associació
relacionat amb el projecte d’urbanització de la zona del castell (1978).
M018/4720/01/02

03. Escrits diversos de l’Associació relacionats amb les obres
d’embelliment de la plaça Doctor Robert, i reposició del bust. Inclou
invitació a l’acte d’inauguració de la placeta (6 de desembre de 1979).
M018/4720/01/02

04. Escrits de l’associació de veïns i comerciants relacionats amb el Pla
d’ordenació i regularització del tràfic (vehicles amb càrrega perillosa,
aparcaments, etc) del carrer de Passada i Girona. Inclou un Ban (1 de
juny 1979). M018/4720/01/02
05. Escrits de l’Associació adreçats a l’Ajuntament (1978-1982) per
temes diversos (arbres per Nadal, invitació a actes, col·locació de
pancartas, etc). M018/4720/01/02
06. Fotocòpies de documents relacionats amb el projecte de Port
Malgrat, SA (1982) presentat per Pere Bo Serra. M018/4720/01/02
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07. Invitació d’Esquerra Republicana de Catalunya al sopar en motiu de
l’acte de lliurement de premis del Concurs Sant Jordi 1980.
M018/4720/01/02

Vegeu la descripció del fons
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