Fons d’altres entitats municipals

130.FONS PATRONAT MUNICIPAL
DE TURISME (1993-2004)
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 130
Fons
Patronat Municipal de Turisme
Dates de creació i dissolució: 1993-2004
0,44 paper
(4 capses mida DIN A4)

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Patronat Municipal de Turisme

Història del productor:

El Patronat Municipal de Turisme es crea el 1993 com a
organisme autònom de caràcter administratiu de
l’Ajuntament, com a forma de gestió directa dels serveis
municipals adscrits a turisme, i s’extingeix el 2004.

Història arxivística:

La documentació del Patronat ha arribat a l’Arxiu
barrejada amb les transferències municipals. Des de
l’Arxiu aplicant el criteri de procedència l’hem classificada
com a fons propi.

Dades sobre l’ingrés:

2001 (T-126), 2007 (T-2007/09), 2014 (T-2014/13)

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

El fons conté poca documentació, la generada per
l’activitat del Patronat.

Sistema d’organització:

El fons ha estat organitzat d’acord amb quadre de
classificació elaborat a partir de l’anàlisi de la
documentació existent.

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:

S’ha conservat la totalitat de la documentació.

Increments:

És un fons tancat. No es preveuen increments.

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

Català

Característiques físiques
i requeriments tècnics:

La documentació majoritàriament és en format A4.

Instruments de descripció:

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:

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)

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

D.R/JM.C (actualització octubre 2020)

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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