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FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: 

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referènciaCodi de referènciaCodi de referènciaCodi de referència: 

CAT AMGr  01190 1968

• Nivell de descripcióNivell de descripcióNivell de descripcióNivell de descripció: 

Unitat documental composta

• TítolTítolTítolTítol: 

Carta de l'empresa El Ingenio,El Ingenio,El Ingenio,El Ingenio, dirigida a l'Ajuntament de Granollers, referent al pressupost per a la

construcció d'uns gegants

• Data de creacióData de creacióData de creacióData de creació:

 15 de gener de 1968

• Volum i suportVolum i suportVolum i suportVolum i suport:

 Document imprès

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productorNom del productorNom del productorNom del productor:

L'empresa El Ingenio, fàbrica d'articles per a festes i carnestoltes

• Història arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivística:

Document que forma part de la correspondència rebuda per l'Ajuntament

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i ContingutAbast i ContingutAbast i ContingutAbast i Contingut:

El document és una carta amb una targeta comercial i un catàleg de productes

• Sistema d'organitzacióSistema d'organitzacióSistema d'organitzacióSistema d'organització:

El document està classificat dins el Quadre del Classificació funcional del Fons Ajuntament de

Granollers:

3 Actes Protocol�laris i Relacions externes

3�1 Correspondència

190 Correspondència

• Informació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documental:

És un tipus d'expedient que per les seves característiques és de conservació permanent

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:

• Condicions d'accésCondicions d'accésCondicions d'accésCondicions d'accés:

Lliure accés
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• Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:

Es permet la reproducció

• Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:

Castellà

• Característiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnics:

Presenta un bon estat de conservació

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionada:

Altres expedients dins d'aquesta tipologia documental

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i dataAutoria i dataAutoria i dataAutoria i data:

Rosa Sánchez Rubira, febrer de 2013
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