
Serveis jurídicsMunicipals.
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Aquest irgfanne no es wintulízt i com ”opinio iuris" caüfn'a
, 121 poniñilitat ifuna interpretaciójunkpruzúnciaí distinta,I’Éfome num. '199/05 n'anióés e[cas.

Des de l’òpticajurídica, i a la vista de la fotocòpia remesa, s’informa favorablement:

“PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ACCESO, SELECCIÓN Y
ELIMINACIÓNDE DOCUMENTACIÓN"

OBSERVACIONS:
l.— La comissió creada es assessora i no executiva.
2,— Es podrien incloure els instituts municipals.w_\\

Palma, 31 de mai de 2005
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Ajuntament % de Palma

NEGOCIAT DE CULTURA
Arxiu Municipal

Palma, 3 de juny de 2005

Us trametem la proposta de creació d’una Comissió
Municipal de Selecció i Eliminació de Documentació, tant en
castellà, com en català, una vegada fetes les modificacions
indicades. .; «La“ «Per

L’arxiver-bibliotecari
\p- W"Pere de Montaner/
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CAPDEL DEPARTAMENT DE CULTURA, Sr. Antoni Pol./
H

/o)



Ajuntament de Palma
NEGOCIAT DE CULTURA
Arxiu Municipal

PROPOST'A DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓMUNICIPALD’ACCÉS,SELECCIO I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIO

Disposició primera: de la creacióde la Comissiód 'Acce's, Selecció iEIiminació
Es crea la Comissió d’Accés, Selecció i Eliminació de l’Ajuntament de Palma com aòrgan col-legiat interdisciplinan' amb l’objectiu d’analitzar totes les tipologiesdocumentals que genera l’Administració municipal de Palma, tant la descentralitzada

funcionalment com territorialment, i d’establir les que s’han de conservar per al ñxtur,atesos els valors testimonials i informatius que contenen, o que són d’obligadaconservació per llei, i les que es puguin destruir. Per a aquestes darreres s’han de fixarels terminis de conservació per a cadascuna i, igualment, la Comissió ha d’estudiar per acadascuna de les sèries analitzades els terminis d’accés.

Disposició segona: dels acords de la Comissió

Els acords de la Comissió tindran un caràcter purament informatiu o de proposta,i perquè siguin plenament executius han de ser aprovats per l’òrgan de govern
competent de l’Ajuntament.

Disposició tercera: de l’àmbit d’actuació de la Comissió

L’àmbit d’actuació de la Comissió és l’Administració municipal de Palma,inclosa la documentació procedent dels òrgans autònoms municipals, i, en tot cas
qualsevol documentació que sigui susceptible de considerar-se integrant del Patrimoni
Documental Municipal.

Disposició quarta: de lesfuncionsde la Comissió

- Regularitzar el procés d’eliminació de documents que es produeix a les oñcines
municipals.

- Detemiinar la documentació que pot ser objecte de selecció i eliminació.

- Establir, sota criteris administratius, jurídics i històrics, el termini de conservació
de cadascuna de les sèries i subsèn'es de documents que genera l’Administració
municipal d’acord amb la normativa vigent.

- Definir el procediment a què s’ha de sotmetre la tramitació de les propostesd’avaluació i selecció formulades pel Servei d’Arxiu a petició pròpia o a



Ajuntament de Palma__- instància dels caps i directors de les dependències i sectors de l’Administració
municipal, així com els mitjans d’execució material d’eliminació.

— Elaborar una instrucció general que marqui les normes i les orientacions a què
s’han de subjectar les oficines municipals pel que fa a la selecció i l’eliminació
de la documentació a càrrec seu.

- Determinar els terminis d’accés a la consulta de cadascuna de les sèries i

subsèries que són objecte d’estudi per elaborar un calendari de conservació.

- Assessorar el Servei d’Arxiu i els responsables dels arxius de gestió, en casos
concrets, respecte de la selecció, l’avaluació i l’eliminació de documentació.

Disposició cinquena: dels membres que integren la Comissió

— President: El regidor o la regidora de l’Àrea a la qual estigui adscrit l’Arxiu
Municipal.

- Vocals:
L’arxiver—bibliotecari en cap.
El tècnic de l’Arxiu Municipal responsable de la documentació
administrativa.
El secretari de l’Ajuntament 0 el funcionari en què aquest delegui, que al
seu torn farà les ñmcions de secretari d’aquesta Comissió.
Un tècnic designat pels Serveis Jurídics Municipals. _

Un tècnic designat pel cap de l’àrea de la qual s’estudiïn les sèries que
s’hagin d’avaluar.

- En tot cas, si es considera necessari, es poden convocar assessors especialitzats.

Disposició sisena: del règim de reunions de la Comissió

La Comissió s’ha de reunir, com a mínim, un cop cada tres mesos. A la primera
reunió s’ha d’establir el mètode de treball per a la formalització dels acords a què
s’arribi.

Disposició setena

Amb independència de l’anteriomlent expressat, qualsevol iniciativa
encaminada a la selecció i l’eliminació de documents, tant primaris com addicionals, als
arxius de gestió, ha de ser comunicada prèviament al Servei d’Arxiu, per tal que es
puguin adoptar les prevencions que en cada cas es considerin necessàries i que, si
s’escau, s’han de traslladar a la Comissió.

L’and?f-bi%
Pere de Montaner

REGIDOR DELEGAT DE CULTURA 1 EDUCACIÓ, Sr. Rogelio Araújo.
«$. . ._ \“"" Mun“)
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Ajuntament de Palma

NEGOCIAT DE CULTURA.
Comarxiu

Vist l’informe emès per part de l’arxiver bibliotecari relatiu a la necessitat de
crear la Comissió Municipal d’accés, selecció i eliminació de documentació amb
l’objecte d’analitzar totes les tipologies documentals que genera l’administració
municipal i d’establir les que s’han de conservar per el futur i les que es puguin destruir,
de conformitat amb el que disposa als decrets de batlia núm. 9125 de 30-6-2004, 10.273
de 26-07-04 i informe favorable del serveis jurídics municipals, es proposa a la Junta de
Govern que, si es creu adient, s’adopti el següent

ACORD

Aprovar la creació d’una comissió municipal d’accés, selecció i eliminació de
documentació que genera l’administració municipal, de conformitat amb la proposta
que s’adjunta, informe favorable dels serveis jurídics municipals i que forma part
integrant d’aquest acord.

Palma 10 de juny de 2005.

La cap de negociat.
' Conforme.? El cap de depart ent.(.,/é? warm

Francisca Gamundí Ferrer. Anto ,. ' Pol Coll.

Vist-i-pla

Aprovat per la Junta de
Govm’n de Palma en sessió

_

dedia 2 9 Jlllt'f 2005
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