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Unitat documental composta
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• Nom del productorNom del productorNom del productorNom del productor:

Ajuntament de Granollers

• Història arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivística:

Document que forma part del conjunt d'expedients elaborats per la Festa Major

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i ContingutAbast i ContingutAbast i ContingutAbast i Contingut:

El document és un programa de les activitats organitzades amb motiu de la festa

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

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

Granollers:

17 Cultura i Joventut

17.1 Dinamització sociocultural

17.1.1 Tradicions i festes
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És un tipus d'expedient que per les seves característiques és de conservació permanent
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• 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:

Català

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

Presenta un bon estat de conservació
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• Documentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionada:

Altres expedients dins d'aquesta tipologia documental
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