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Títol / identificació de l'expedient 

Número d'expedient N162/2008/001 
 
Descripció 

Aprovació del Sistema de gestió documental municipal i el Quadre de classificació funcional  
 
Relació de fets i fonaments jurídics 

Atès que des de l’any 1990 l’Ajuntament optà per la creació del Departament d’Arxiu i 
Documentació amb l’objectiu d’aconseguir la gestió eficaç i eficient en els processos de creació, 
recepció, gestió, accés, recerca i conservació dels documents. 
 
Atès que, per poder desenvolupar l’objectiu suara esmentat, s’ha estat treballant des del 
Departament d’Arxiu i Documentació en col·laboració amb la resta de departaments municipals per 
implementar un sistema de gestió documental. 
 
Atès que el Sistema de gestió documental està constituït per les polítiques, els recursos, les eines i 
els processos que, integrats en la gestió administrativa general, es destinen a la planificació, el 
control, l’ús, la comunicació, la transferència, la conservació i l’eliminació dels documents, amb 
l’objectiu de racionalitzar i unificar el tractament i aconseguir una gestió eficaç, rendible i de 
qualitat. 
 
Atès que, d’entre els elements que conformen el Sistema de gestió documental, considerem que el 
Quadre de classificació documental és una eina rellevant i estratègica per a la identificació i control 
dels documents i expedients amb independència de llur suport. 
 
Atès que l’article 32 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents estableix que els arxius 
municipals defineixen, implanten i mantenen el Sistema de gestió de la documentació 
administrativa en fase activa i semiactiva. 
 
Atès que l’Ajuntament vol tenir en compte els requeriments i recomanacions que els organismes 
especialitzats estableixen envers les bones pràctiques de gestió documental, en concret, els 
documents que puguin elaborar la ISO -Organització Internacional de Normalització-, el CIA -
Consell Internacional d’Arxius- i els organismes oficials competents en l'àmbti dels Arxius. 
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data  07/07/2008; 
 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 
 
Proposta d'acord 

Primer.- Aprovar el Sistema de gestió documental municipal definit en el document annex com a 
eina estratègica per a la millora i racionalització de l’organització i implantar-lo a l’Ajuntament i 
organismes dependents. 
Segon.- Aprovar el Quadre de Classificació Documental funcional, únic i corporatiu, com a eina per 
a la identificació i control dels documents, siguin en suport tradicional o electrònic. 
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament. 
Peus de recurs 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes. 
Informació prévia:  
Informació a la capçelera:  
Informació al peu:  


