
FONS  CAIXA  DE  PENSIONS  DEL  SINDICAT  MUSICAL  DE  GRANOLLERS
I SA COMARCA. CATÀLEG PER CRONOLOGIA

Data 
inicial

Data 
final

U.I. Descripció

1931 1931 22
Reglament per al règim de la Caixa de Pensions                      
per a Jubilació i Invalidesa.

1932 1932 22
Reglament de règim interior del Sindicat Musical                      
de Granollers i sa comarca.

1936 1936 22
Bases de treball i tarifes del Sindicat Musical de Granollers     
i sa comarca.

01/01/1936 01/09/1936 22
Esborrany d'un full de comptes de la Caixa de Pensions          
del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca.

01/03/1936 01/03/1936 22
Butlletí núm. 16 del Sindicat Musical de Granollers                   
i sa comarca.

1939 1939 22
Tapa de carpeta amb etiqueta, on diu: Col·lectivitat 
d'Espectacles Públics. Exercici Econòmic. Lliuraments mesos 
setembre i octubre.

01/10/1939 01/10/1939 22

Comunicat de la "Delegación Provincial de Sindicatos              
de Falange Española", del canvi de nom de la "Caixa               
de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca",
que ha de dir-se "Caja de Pensiones de los Profesores 
Músicos de Granollers y su comarca".

1942 1942 22
Reglament "Caja de Pensiones de los Profesores Músicos      
de Granollers y comarca".

1942 1943 22 Models de diferents tipus d'impresos.

1943 1943 22 Modificacions dels reglaments de les mutualitats.
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Data 
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Data 
final

U.I. Descripció

05/11/1943 30/12/1899 22

Acta de la reunió d'assembleistes on es fa saber                      
de l'obligatorietat del canvi de nom de l'entitat de "Caixa          
de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca" 
a "Caja de Pensiones de los Profesores Músicos de 
Granollers y su comarca". Acord i certificació del mateix.

15/11/1943 15/11/1943 22
Acta de la reunió de la Junta directiva de la "Caja                     
de Pensiones de los Profesores Músicos de Granollers            
y su comarca" per a restablir aquesta entitat.

27/12/1943 27/12/1943 22

Certificació respecte a les noves persones designades            
com a membres de la Junta directiva de la "Caja                      
de Pensiones de los Profesores Músicos de Granollers            
y su comarca".

27/12/1943 27/12/1943 22
Certificació del canvi de nom de l'entitat "Caja de Pensiones 
del Sindicato Musical de Granollers y su comarca".

1943 1944 22 Circulars de la "Institución Sindical de Mutualidades".

14/12/1943 15/02/1944 22
Correspondència de la "Institución Sindical de Mutualidades" 
al montepío "Caja de Pensiones de los Profesores Músicos     
de Granollers y su comarca".

07/02/1944 14/02/1944 22

Acta de la reunió d'assembleistes on es fa l'elecció                  
i el nomenament de les persones que formen la Junta 
directiva de la "Caja de Pensiones de los Profesores Músicos 
de Granollers y su comarca, amb la certificació corresponent.

21/02/1944 21/02/1944 22

Notificació del president de la "Caja de Pensiones                    
de los Profesores Músicos de Granollers y su comarca", 
abans "Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers  
i sa comarca", d'aquest canvi de nom al director de la sucursal
del "Banco de España" per fer les modificacions 
corresponents.

31/03/1944 31/03/1944 22
Convocatòria de reunió de l'entitat mutual "Caja de Pensiones 
de los Profesores Músicos de Granollers y su comarca.
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