FITXA DESCRIPTIVA:
DOCUMENT DEL MES NÚMERO 11
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:
•

Codi de referència:
CAT AMGr 0101 0097 1939

•

Nivell de descripció:
Unitat documental composta

•

Títol:
Projecte de construcció d'un mercat municipal a la plaça Barangé

•

Data de creació:
De l'any 1939 fins el 1940

•

Volum i suport:
Documents textuals escrits a màquina d'escriure i un croquis dibuixats a mà.

ÀREA DE CONTEXT:
•

Nom del productor:
Ajuntament de Granollers

• Història arxivística:
Documents elaborats per l'Ajuntament de Granollers que formen part del conjunt d'expedients
generats per a la realització d'obres d'espais urbans dins el municipi.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:
•

Abast i Contingut:
L'expedient conté informació relativa a l'informe que emet l'arquitecte municipal davant la
Comisión municipal per on exposa dos possibles construccions d'un mercat municipal, un croquis
de l'emplaçament dels dos i un croquis de l'emplaçament a la plaça de la Porxada, l'informe de la
Comisión especial plaza mercado on acorden la construcció del mercat a la plaça Barangé, el
pressupost de l'obra seleccionada, les condicions econòmiques i la publicació al

BOP i

les

notificacions de pagament a diferents diaris de la província de la subhasta per la contractació de
l'obra.
•

Sistema d'organització:
El document està classificat dins el Quadre del Classificació funcional del Fons Ajuntament de
Granollers:
9. Urbanisme i Obres
9.4 Obres i projectes municipals
97. Immobles municipals: construcció i manteniment

•

Informació sobre avaluació, tria i eliminació documental:
Els expedients d'aquesta tipologia documental són de conservació permanent per les seves
característiques.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:
•

Condicions d'accés:
Lliure accés.

•

Condicions de reproducció:
Es poden fer fotocòpies del document, d'altra banda es recomana als usuaris la utilització de
càmeres digitals per obtenir reproduccions d'aquest.

•

Llengües i escriptures dels documents:
Castellà

•

Característiques físiques i requeriments tècnics:
Presenta un bon estat de conservació.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
•

Documentació relacionada:
Publicació al diari local Estilo de 28 d'agost de 1940 amb uns plànols del projecte del mercat
guanyador de la plaça Barangé de l'arquitecte José Boada Barba acompanyat d'un text del propi
arquitecte explicant la construcció d'aquest.
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