
 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ, 

DIGITALITZACIÓ, ENQUADERNACIÓ I VALIDACIÓ DE 

LES ACTES DE LES JUNTES I CLAUSTRES DE LES 

FACULTATS I ESCOLES  

 

1 OBJECTE 

 

1.1 Són objecte d'aquesta actuació les actes de Juntes de Facultat/Escola i les de 

Claustre de Facultat/Escola. 

1.2 No inclou una altra documentació relacionada amb les sessions ni la generada 

per comissions delegades, etc. 

 

2 ORGANITZACIÓ DE LES ACTES PER LA FACULTAT / EPS 

 

2.1 Ordenació cronològica de la documentació en la sèrie corresponent (Actes de 

Junta de Facultat /Escola o Actes de Claustre de Facultat /Escola). 

2.2 Identificació i esmena de possibles llacunes. 

2.3 Comprovació que les actes estan signades d'acord amb els criteris establits 

per la Secretaria General. 

2.4 En el cas que l'acta forme part d'un expedient de la sessió juntament amb 

altres documents relacionats amb aquesta, cal separar l'acta i arxivar la resta 

de la documentació identificant la sessió de la Junta o Claustre que 

corresponga. 

2.5 Agrupació de les actes ja ordenades cronològicament en volums plurianuals 

que no excedisquen de 500 pàgines, sense separar les actes corresponents a 

un mateix any natural. Aquests volums s'enquadernaran amb posterioritat per 

a constituir els llibres d'actes. 

2.6 Paginació de cada volum, començant pel número 1. 

2.7 Redacció d'un certificat del Secretari del Centre en el qual consten les 

possibles incidències que puguen afectar al volum. 

 

 

 

 



3 DIGITALITZACIÓ D'ACTES PER L'ARXIU GENERAL 

 

3.1 El Centre trasllada a l'Arxiu General de manera segura la documentació per 

volums complets, seguint el procediment habitual de transferència de 

documentació a l'Arxiu.  

3.2 L'Arxiu digitalitza les actes, les guarda en un servidor segur del Servei 

d'Informàtica i realitza una còpia en DVD de cadascuna de les actes i del 

certificat del Secretari del Centre, que es guarden en carpetes per volums per 

a remetre al Centre. 

3.3 L'Arxiu retorna la documentació al Centre juntament amb la còpia digital.  

3.4 El moviment de les actes Centre/Arxiu/Centre s'acompanya sempre d'un 

formulari de transferència (provisional) per a facilitar el seu control per 

ambdues parts. 

 

4 ENQUADERNACIÓ PER LA FACULTAT / EPS 

 

4.1 El Centre encarrega l'enquadernació dels volums en els quals al 

començament s'ha d'inserir una pàgina en blanc per a anotar la diligència de 

validació de la Secretaria General. 

4.2 En el llom i coberta de l'enquadernació han de constar les dades relatives al 

seu contingut.  

 

5 VALIDACIÓ DELS LLIBRES D'ACTES PER LA SECRETÀRIA 

GENERAL 

 

5.1 El Centre trasllada de forma segura els llibres a la Secretaria General, 

acompanyats d'una nota de lliurament.  

5.2 La Secretaria General valida el llibre d'actes en la fulla en blanc 

enquadernada a aquest efecte al començament de cada llibre. 

5.3 Una vegada diligenciats per la Secretària General, els llibres es retornen al 

Centre, sempre de manera segura. 

 

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS 

 

Finalitzat el procés, els Centres poden realitzar la transferència definitiva dels 

llibres d'actes a l'Arxiu General. En tot cas, s'han de transferir els llibres 

d'actes dels centres extingits, així com els de els centres actuals, a excepció 

dels llibres d'actes dels últims cinc anys, que podran romandre en el Centre. 

 

Els llibres d'actes s'han de transferir juntament amb la resta de documentació 

relacionada amb les sessions, si la hi haguera, seguint el procediment de 

transferències publicat a la pàgina web de l'Arxiu General 

(http://sar.ua.es/va/archivo/documentos/gest-doc/transferencies/procediment-

http://sar.ua.es/va/archivo/documentos/gest-doc/transferencies/procediment-de-transferencies-cast.pdf


de-transferencies-cast.pdf), i utilitzant el formulari de transferències 

(http://sar.ua.es/va/archivo/formularios/formularis-i-etiquetes.html). 

 

Es recorda que el Servei d'Informàtica, amb la col·laboració del Servei d'Arxiu 

i Registre, està treballant en el desenvolupament d'una plataforma de gestió 

documental i arxiu digital de documents d'òrgan de govern en la qual integrar 

les actes que hagueren sigut digitalitzades. 

http://sar.ua.es/va/archivo/documentos/gest-doc/transferencies/procediment-de-transferencies-cast.pdf
http://sar.ua.es/va/archivo/formularios/formularis-i-etiquetes.html

