GESTIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 39, SA
1991-2000
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT AMR 1.4.
Nivell de descripció
Fons
Títol
Unitat d’Actuació 39, SA
Data/dates
1991-2000
Volum i suport
6 ml
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Unitat d’Actuació 39, SA
Port de Roses, SA
Història del(s) productor(s)
La societat municipal Gestió de la Unitat d'Actuació 39, SA, es va constituir el 15 de febrer
de 1991 per gestionar la urbanització de la Unitat d'Actuació 39, situada a Santa Margarida,
que patia greus deficiències urbanístiques i de serveis bàsics després de la seva
construcció a finals dels anys seixanta.
El projecte d'urbanització de la UA 39 es va començar a tramitar l'any 1988 i es va aprovar
definitivament el 1989. L'any 1991 el Ple de l'Ajuntament li va encarregar a la societat
municipal les obres per desenvolupar el citat projecte.
A banda de les obres d'urbanització del sector, també va fer-se càrrec de la construcció de
l'oficina de turisme de Santa Margarida l'any 1993.
A banda de la junta directiva, la societat només tenia una treballadora i el suport d'una
empresa subcontractada per gestionar el cobrament de les quotes d'urbanització dels
propietaris afectats. Els anys 1995 i 1997 el Partit dels Socialistes de Roses va presentar
dues mocions sol·licitant la seva dissolució, cap de les dues van ser ateses.
El 27 d'octubre de 1999, d’acord amb el vist-i-plau de la junta extraordinària de la citada
societat i del Ple de l'Ajuntament, es va procedir als tràmits legals per al canvi de
denominació per passar-se a dir Port de Roses, SA, la modificació dels estatuts i el
nomenament de càrrecs que correspongués. La nova societat havia de fer-se càrrec de la
promoció, construcció i posterior gestió del port esportiu de Roses.

Història arxivística
La documentació es va generar i conservar a les antigues oficines de la Casa Romanyac,
conegut com l'Ajuntament Vell, i a les desaparegudes oficines de la Policia Local. També hi
ha documentació generada per l'Ajuntament que es conserva al fons del mateix. A més a
més, gran part de la documentació de caràcter administratiu es conserva a l'arxiu de Port
de Roses, SA, que genera la documentació en un software de gestió portuària.
Dades sobre l’ingrés
El fons sempre ha estat a les dependències municipals i es va traslladar la documentació
relativa a les quotes d'urbanització el maig de l'any 2009.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
La documentació conservada a l'arxiu només fa referència a
Sistema d’organització
A l'Arxiu Municipal només es conserva la documentació de caràcter econòmic relacionada
amb el cobrament de les quotes d'urbanització per a la realització de les obres.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent de tota la documentació del fons.
Increments
No es descarten increments atès que hi ha la documentació generada per la societat que
conserva Port de Roses, SA.
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
Lliure accés.
Condicions de reproducció
Lliure.
Llengües i escriptures dels documents
Predominen el català i el castellà.
Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper. Sense requeriments tècnics especifics.
Instruments de descripció
Catàleg a nivell d'unitat documental composta.
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
El fons està format per documentació original
Existència i localització de reproduccions
No es coneixen.

Documentació relacionada
Fons de l'Ajuntament de Roses
Fons de Port de Roses SA
Bilbiografia
ÀREA DE NOTES
Notes
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 25 de maig de 2016.
Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons i del fons de l'Ajuntament de Roses.
Regles o 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.

