PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE ROSES
1988-1996
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 1.3.

Nivell de descripció
Fons

Títol
Ajuntament de Roses

Data/dates
1988-1996

Volum i suport
3,6 ml, paper, cartells i fotografia.
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Patronat Municipal d’Esports de Roses

Història del(s) productor(s)
El 17 de febrer de 1988 es va aprovar inicialment la creació del Patronat Municipal d'Esports
de Roses amb Joan Bataller Danés d'alcalde i Carles Pàramo Ponsetí de tintent d'alcalde
encarregat de l'àrea de Cultura, Festes i Esports.
La constitució del patronat arribaria el 25 d'octubre de 1989 amb l'alcalde Pere Sanés, el
regidor d'esports Josep Maria Puig Grau, representants de les escoles i entitats esportives
del municipi i membres de la societat civil rosinca lligats a l'esport. En aquella primera reunió
es va tractar un tema tant important com les revisions mèdiques als esportistes.
La recent construcció de les instal·lacions esportives al Mas Oliva feien creure necessària la
creació d'un organisme que les gestionés i potenciés la pràctica esportiva a la vila. El
personal del patronat va passar a gestionar les activitats esportives que es duien a terme al
municipi, així com la gestió dels equipaments esportius. També organitzaven els casals per a
la mainada en períodes no escolars.
El 14 de març de 1996 es va dissoldre el patronat al·legant que no era necessari, atès que
no actuava com organisme autònom deslligat de la burocràcia municipal, motiu de la seva
creació, sinó que les seves funcions les exercia amb els mitjans personals i tècnics del propi
ajuntament. A partir d'aleshores la gestió de les instal·lacions i activitats esportives tornava a
ser, oficialment, directa per part de la corporació.

Història arxivística
La documentació del fons del Patronat d'Esports es va conservar a les oficines del patronat
fins a les respectives transferències. La documentació del fons del patronat va quedar
integrada en el quadre de classificació municipal creat l'any 1992.

Dades sobre l’ingrés
La part més gran del fons del Patronat Municipal d’Esports va ingressar el 29 d’abril de 1997
i el 14 de gener de 1998. La resta de la documentació, que encara quedava a les oficines
del pavelló municipal, va ser transferida a l’Arxiu Municipal el mes de gener de 2013.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
El fons del Patronat Municipal d'Esports permet conèixer la gestió i la programació de les
instal·lacions i activitats esportives al municipi des de 1989 fins a l'any 1996, moment que el
patronat va ser dissolt i va tornar a ser un simple departament de l'ajuntament. Predomina la
documentació relacionada amb la gestió dels usos del pavelló i del camp de futbol
municipals. Així mateix el fons reflexa la diversitat d'esports i entitats que potenciaven
l'esport a Roses durant aquells anys.

Sistema d’organització
11.14.0. Expedients de constitució, modificació i dissolució del Patronat Municipal d’Esports
11.14.1. Gestió administrativa del Patronat Municipal d’Esports
11.14.1.1. Òrgans de govern i consultius.
11.14.1.1.1. Junta de Govern del Patronat Municipal d´Esports.
11.14.1.1.1.1. Expedients de convocatòria de la Junta.
11.14.1.1.1.2. Esborranys de les Actes de la Junta.
11.14.1.1.1.3. Llibre d´Actes de la Junta de Govern.
11.14.1.1.2. Consell Assessor.
11.14.1.1.2.1. Expedients de convocatòria del Consell.
11.14.1.1.2.2. Esborranys de les Actes del Consell.
11.14.1.1.2.3. Llibre d´Actes del Consell.
11.14.1.2. Expedients de concessió de serveis de manteniment i d´explotació.
11.14.1.3. Personal.
11.14.1.3.1. Contractació de personal.
11.14.1.3.1.1. Prestació de serveis no habituals.
11.14.1.3.2. Assumptes laborals.
11.14.1.4. Correspondència.
11.14.1.4.1. Entrada de correspondència.
11.14.1.4.2. Llibre registre d´entrada de correspondència
11.14.1.4.3. Sortida de correspondència.
11.14.1.4.4. Llibre registre de sortida de correspondència.
11.14.2. Gestió econòmica del Patronat Municipal d’Esports

11.14.2.1. Adquisició de material.
11.14.2.2. Gestió pressupostària.
11.14.2.3. Expedients d´aprovació de les tarifes d´explotació de les instal·lacions esportives
municipals.
11.14.2.4. Subvencions.
11.14.2.4.1. Sol·licitud de subvencions a d´altres institucions.
11.14.2.4.2. Concessió de subvencions.
11.14.2.4.2.1. Sol·licitud de trofetjos.
11.14.3. Gestió de productes
11.14.3.1. Gestió de productes i activitats pròpies.
11.14.3.1.1. Expedients del Casal d´Estiu.
11.14.3.1.2. Programa esportiu d´hivern.
11.14.3.1.3. Cursos de formació tècnica.
11.14.3.1.4. Activitats esporàdico-puntuals.
11.14.3.2. Gestió de productes i activitats alienes.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent

Increments
Encara que no es preveuen nous ingressos d’aquest fons.
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
Lliure.

Condicions de reproducció
Sense restriccions.

Llengües i escriptures dels documents
Predominen català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper, sense requeriments tècnics específics.

Instruments de descripció
El catàleg i els fulls de transferència dels expedients.
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Es tracta d’originals.

Existència i localització de reproduccions
Segurament hi ha forces còpies de la seva documentació al fons de l’Ajuntament de Roses.

Documentació relacionada
Fons de l’Ajuntament de Roses

Bibliografia
ÀREA DE NOTES

Notes
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 20 de maig de 2016.

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons.

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.

