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036 Agrupació d’electors Independents per Llagoster a 
 
 

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 
CAT AMLLA   036  
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Agrupació d’electors Independents per Llagostera 
Data(es) 
1991 - 1994      
Volum i suport 
0,10 ml (1 capsa), paper. 
 

ÀREA DE CONTEXT 
Nom de productor 
El fons ha estat generat per l’Agrupació d’electors Independents per Llagostera  
Història de l’organisme   
L’agrupació d’electors Independents per Llagostera es va constituir l’any 1991 
amb l’objectiu de presentar-se a les eleccions municipals d’aquell any. La 
candidatura encapçalada per Josep Galobardes Alsina va obtenir 5 regidors: 
Josep Galobardes Alsina, José Fernández Miguélez, Antoni Font Parés, 
Francesc Cabarrocas Torrent i Paula Gómez Leyva, que varen restar a 
l’oposició fins al final de la legislatura.   
Història arxivística  
La documentació va ser conservada pel membre de l’agrupació José 
Fernández Miguelez fins que va ingressar a l’Arxiu.  
Dades sobre l’ingrés  
El fons ingressa a l’Arxiu l’any 2007 per donació de José Fernández Miguélez. 
És  acceptada per la Junta de Govern Local del 23 d’octubre de 2007. 
 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Resum de l’abast i el contingut 
El fons està format per documentació corresponent a la constitució de 
l’agrupació d’electors i per la documentació generada del grup municipal 
mentre va tenir representació a l’Ajuntament. Hi ha també documentació 
relacionada amb l’edició de la revista de l’agrupació La Veu dels Independents 
de Llagostera i cartells i programes de mà de la campanya electoral. 
Sistema d’organització 
Deriva dels grans grups de propi fons  
Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions 
Increments  
El fons és tancat. No es preveuen nous ingressos.  

 
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  

Condicions d’accés  
L’accés a la documentació és lliure. 
Condicions de reproducció  
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Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera 
Llengües i escriptures dels documents 
Català. 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació està encapsada i en bones condiciones de conservació.  
Instruments de descripció  
El fons està descrit a nivell d’inventari. 
 

ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització dels originals  
Els originals són a l’Arxiu    
Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions 
Documentació relacionada  
L’hemeroteca de l’Arxiu Municipal conserva la revista La Veu dels independents 
de Llagostera (1991-1995).  

 
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

Autoria i fonts 
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2007. 
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. 
 

 
 
 


