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Instància del Sr. Alcalde presentada al Sr. Governador sobre la greu
situació d’atur dels treballadors de la construcció de l’Hospitalet.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia
100.000
arxivadors
d’interès
històric
i
cultural
procedents del Fons Municipal de
l’Ajuntament.
Una de les funcions principals de
qualsevol arxiu és la difusió dels
seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet
(AML’H), va encetar fa més d’un
any, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”, cicle amb el qual s’exposa,
tant físicament (a la sala de
consulta de l’Arxiu) com en el web
(http://www.lh.es/webs/arxiumun
icipal/inici.aspx ), i durant un mes,
un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMLH, Fons Municipal 101, C302
Correspondència General.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Instància de l’alcalde de l’Hospitalet
presentada al Governador de la Província sobre la
situació d’atur dels treballadors de la construcció de
l’Hospitalet, per a estar aturats tots els projectes
constructius”
Data: 30 de gener 1867
Volum i suport: 1 expedient, 1 full.
Àrea de context

Procedència:
Ajuntament
de
Administració General
Modalitat d’ingrés: Transferència
Data d’ingrés: 1972 (data atribuïda)

l’Hospitalet,

Àrea de contingut i estructura

La selecció es fa seguint un criteri
de representativitat de la tipologia i
procedència dels documents que
integren el patrimoni documental
de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne
la riquesa i varietat.

Abast i contingut: Carta enviada al Sr. Governador
explicant els greus problemes de moltes famílies
treballadores del ram de la construcció, degut a la
paralització de les obres públiques de l’Hospitalet.
Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.

Aquest
mes
presentem
un
document que ben bé podria ser
d’actualitat encara que està datat a
l’any 1867.
A través d’aquesta
instància de l’alcalde dirigida al
governador
de
la
província
coneixem els greus problemes
d’una part important de les
famílies de l’Hospitalet, dedicades
en gran part a treballar en feines
constructives, davant el greu
problema d’atur existent a l’època i
sobretot, per motius econòmics, en
el corresponent a obra pública.

Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: Lliure
Instruments de descripció: catàleg i inventari

Àrea de condicions d’accés i ús

Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: es conserva a l’AMLH
Documentació relacionada: Altra correspondència
dipositada a la seu de l’arxiu.
Àrea de notes

Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: AVG
Data: 2011

