Fons d’associacions i entitats

412. FONS DE L’ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DEL BARRI
ANTIC (1991-2003)
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 412
Fons
Associació de Comerciants del Barri Antic
Dates de creació: 1991-2003
1/2 capsa mida DIN A4: 0,06m

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Associació de comerciants del Barri Antic de Malgrat de
Mar

Història del productor:

A diferència de l’anterior associació de veïns i
comerciants ara només és una associació de comerciants
creada per defensar els interessos d’aquest col·lectiu.
L’any 1995 s’inscriu en el Registre d’Associacions i
Organitzacions de Comerciants de Catalunya. El 2000
forma part de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants
de Catalunya. Finalment el 30 d’abril de 2003 l’associació
es dissol

Història arxivística:

El fons sempre va ser custodiat per l’associació

Dades sobre l’ingrés:

L’octubre de 2013 Assumpció Turró Soliva fa arribar a
l’Arxiu una carpeta d’anelles amb la documentació de
l’associació de comerciants.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

El fons conté documentació relacionada amb l’associació,
des de la seva constitució l’any 1991 fins la seva
dissolució el 2003.

Sistema d’organització:

Aquest fons s’ha organitzat d’acord amb el següent
quadre de classificació elaborat a partir de l’anàlisi de la
documentació existent.
412.100 Constitució i organització de l’entitat
412.110 Constitució i disolució de l’entitat
412.120 Llibres d’acords de la junta de l’entitat
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412.130 Sol·licituds de subvenció
412.140 Reclamacions, queixes i escrits diversos
Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:
Increments:

Tota la documentació és de conservació permanent.
És de preveure que no hi hagi més incorporacions, tot i
que desconeixem si hi ha més 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:

Català

La documentació és en format A4, lliurada en una carpeta
d’anelles reubicada en diferents carpetes.
Hi ha un inventari a l’abast de tota persona que el 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:

Les dates de creació corresponen als anys en què
l’associació va funcionar, des de 1991 fins el 2003 amb la
seva dissolució.

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

J.M.C. i D.R. (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
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