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INAUGURACIÓ	DE	LA	REUNIÓ		
A	CÀRREC	DEL	VICEPRESIDENT	PRIMER	DEL	

PARLAMENT	DE	LES	ILLES	BALEARS	
	

VICENÇ	THOMAS	I	MULET	
 
En primer lloc, vull donar, en nom del president del Parlament de les 
Illes Balears, de la Mesa i del meu propi, la benvinguda a les Illes i 
concretament a aquest parlament, al Grup Espanyol d’Arxius i Arxivers 
Parlamentaris i de Partits Polítics, que és avui aquí per celebrar la seva 
XXIII Reunió. Esperem que aquests dos dies de treball siguin profitosos 
per a tots vosaltres i també per a la nostra institució. 

Ens alegrem de ser la seu d’aquesta reunió anual sobretot per dos 
motius.  

Primer, perquè entenem que trobades com aquesta serveixen per 
reforçar la connexió necessària entre les institucions parlamentàries 
de l’Estat, connexió no sols institucional, sinó també professional; per 
intercanviar maneres de fer, coneixements i experiències sobre 
problemes o situacions similars però alhora diferents per les 
circumstàncies que viu cadascuna de les cambres legislatives del 
nostre estat autonòmic. 

Segon, perquè, com possiblement ja sabeu, en el Parlament de les Illes 
Balears l’Arxiu encara no està constituït com a entitat pròpia, per la 
qual cosa no comptem amb una unitat d’arxiu. Evidentment els 
documents existeixen, però no estan unificats, classificats ni 
sistematitzats en una unitat general i única. Així, comptem amb l’arxiu 
parlamentari que depèn de l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària; 
l’arxiu administratiu, dependent de la mateixa àrea i dels Serveis 
Econòmics; l’arxiu audiovisual, dependent de l’Àrea Tecnològica i de 
Gestió Patrimonial; i l’arxiu fotogràfic, dependent de Protocol. 

Per això, aquesta reunió ens sembla, més que important, molt 
oportuna, ja que des de fa algun temps es ve parlant a la cambra de la 
necessitat de comptar amb una unitat d’Arxiu; i veig que, justament, la 
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primera ponència que tindrà lloc aquest matí tractarà de la 
importància de l’Arxiu en els parlaments autonòmics. 
 
Els arxius parlamentaris es caracteritzen per tractar una documentació 
especialitzada de l’àmbit de l’acció política. Sobre la documentació que 
es produeix a les nostres institucions, la seva organització, la seva 
conservació i la seva consulta, en sabeu més vosaltres que no jo, ja que 
sou els arxivers els que heu de definir i desenvolupar la metodologia 
arxivística adequada perquè la documentació produïda per les 
cambres legislatives possibiliti la difusió de la informació de l’activitat 
parlamentària a la ciutadania, i serveixi, a través de la seva consulta, 
als parlamentaris i al personal de la cambra. 
 

 
 
De totes les ponències programades, m’agradaria destacar la que es 
realitzarà per part de Miguel Ángel Blanes, tècnic jurídic del Defensor 
del Poble de la Comunitat Valenciana, que ha tingut a bé acceptar la 
invitació del Grup Espanyol d’Arxius i Arxivers Parlamentaris i de 
Partits Polítics per tractar sobre un tema de cada vegada més actual i 
necessari com és la transparència, l’accés a la informació i la gestió 
documental. 
 
Ja per a acabar, volem agrair la labor que dueu a terme des de totes les 
unitats d’arxiu dels parlaments, ja que gràcies a aquests arxius –no 
oblidem que són la memòria de cadascuna de les institucions 
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parlamentàries– i a la seva conservació disposem d’una ingent 
quantitat de documents que ens serveixen –als diputats, en aquest cas– 
perquè el nostre treball sigui més fàcil i perquè puguem aprendre dels 
errors passats per a no repetir-los, i també dels encerts que els nostres 
predecessors van dur a terme abans que nosaltres. 
 
Finalment, desitgem que la vostra estada entre nosaltres sigui 
satisfactòria i que les activitats i visites que des d’aquest parlament 
s’han programat omplin les vostres expectatives. 
 
Moltes gràcies i benvinguts novament. 
 
 

INTERVENCIÓ	DE	LA	PRESIDENTA	DEL	
GRUP	ESPANYOL	D’ARXIUS	I	ARXIVERS	PARLAMENTARIS	

I	DE	PARTITS	POLÍTICS	

PALOMA	VAQUERO	LORENZO	
	
Bon dia a tots. 
 
En primer lloc, en nom i representació del Grup d’Arxius 
Parlamentaris, vull agrair al Parlament de les Illes Balears i 
especialment al seu president, així com a la resta de la Mesa de la 
cambra, la seva voluntat de facilitar que celebrem la nostra trobada 
anual en aquest meravellós i emblemàtic edifici. 
 
Aquest agraïment s’estén, per descomptat, a totes les persones que 
treballen en aquest parlament, la labor de les quals ha resultat 
imprescindible per organitzar aquesta reunió. I he de fer esment en 
aquest moment a l’oficiala major, que tan amablement ha atès la nostra 
petició per celebrar aquí aquesta trobada, i també a la nostra 
benvolguda companya Catalina, a qui ha correspost la labor de 
transmetre i impulsar el nostre desig. En definitiva, us dono les gràcies 
de cor a tots els que heu fet possible que avui siguem aquí, que no és 
sinó la premissa inicial per aconseguir els objectius que ens hem 
marcat. 
 
Així mateix, desitjo saludar afectuosament tots els companys que 
assistiu a aquesta reunió. Estic convençuda que l’esforç que suposa 
apartar-vos de les vostres obligacions quotidianes (que sens dubte us 
estaran esperant quan torneu als vostres despatxos…) servirà per 
enriquir-nos professionalment. 
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Benvolguts companys, us convido que considereu la següent situació: 
qui de nosaltres no ha anat al cinema i, veient abans de la projecció de 
la pel·lícula el tràiler que publicita una altra pel·lícula, no ha desitjat de 
manera irrefrenable acudir a veure aquesta altra pel·lícula? Dies 
després, aconsegueixes anar a veure aquesta altra “peli”, que havies 
elevat als altars… i, d’acord, la pel·lícula en qüestió no estava 
malament… però tampoc no era la Vuitena Meravella del Món 
conegut… 

 
Doncs bé: aquest congrés ha de ser el tràiler de la pel·lícula dels arxius 
parlamentaris… però en aquesta ocasió, la publicitat ha de 
correspondre a les expectatives: hem de demostrar aquí, en el 
Parlament de les Illes Balears, que és cert: l’arxiu sí que és la Vuitena 
Meravella. 
 
El nostre objectiu és que aquesta institució que avui ens acull desitgi 
exclamar “vull tenir el meu arxiu!”. I aconseguir-ho és responsabilitat 
de tots i cadascun de nosaltres. Entre tots, hem de convèncer el 
Parlament de les Illes Balears que conformar el seu arxiu val la pena. I 
transmetre clarament a la institució que la labor especialitzada dels 
arxivers no pot ser suplerta per altres professionals, ja sigui per 
coneixements adquirits o per aquesta idea en la qual venim insistint en 
aquests últims anys: la visió integradora i transversal que té l’arxiver 
difícilment pot aconseguir-la un altre professional. 
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Però, parem-nos a reflexionar: per què és necessari crear un òrgan 
propi i diferenciat que es dediqui a Arxiu? Per corporativisme? Per 
defensa a ultrança de la nostra professió d’arxivers a costa d’altres 
professionals? No. La professió d’arxiver s’insereix en una infinitat 
d’administracions públiques i també en institucions i empreses 
privades, en les quals no es posa en dubte la productivitat de cada lloc 
de treball. La presència de l’arxiver és necessària en tots aquells ens 
que manegen documentació amb una certa entitat. 
 
Però tornem a la pregunta: Per què un arxiu? 
 
Ras i curt, per necessitat. Ja ho va dir Lamarck fa més de 200 anys: “la 
funció crea l’òrgan” i “la necessitat crea la funció”. 
 
Què hauria ocorregut si la girafa no hagués anat allargant el seu coll a 
poc a poc, en successives generacions? Doncs que no hauria pogut 
aconseguir el seu aliment, cada vegada més allunyat en arbres més alts, 
la qual cosa hauria suposat la seva desaparició. De la mateixa manera, 
l’obligació –de vegades, legal– de tenir adequadament conservats i 
localitzats els documents, el deure de conèixer els procediments i la 
documentació generada, la necessitat d’interrelacionar els documents 
de diferents àrees o negociats, l’exigència d’implementar les noves 
tecnologies per gestionar la documentació… Totes aquestes necessitats 
són les que creen aquesta funció, que és la funció que nosaltres 
exercim. 
 
La mateixa existència de l’arxiu el dota automàticament d’un rang, d’un 
estatus diferenciat enfront de la voluntat dels departaments i òrgans 
gestors de la institució en la qual s’insereix. L’Arxiu, en el compliment 
de les seves funcions, posseeix una certa autonomia a l’hora de mostrar 
els seus propis interessos i objectius. 
 
Fixem-nos en el nou Govern del Brasil, que ha encomanat la defensa de 
l’Amazones i el seu entorn al Ministeri d’Agricultura… serà aquesta 
decisió una garantia suficient per assegurar la conservació d’aquest 
entorn tan delicat i important? De la mateixa forma, què pot ocórrer si 
la gestió documental correspon de manera exclusiva a cada òrgan 
gestor, perquè no existeix l’Arxiu? Igual que en el cas de la gestió de 
l’Amazones, apreciem un risc cert de “desforestació”… en aquest cas, 
de la documentació parlamentària i administrativa de la institució. 
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En definitiva, us proposo iniciar aquest camí des d’una reflexió clara i 
absoluta: aquesta ha de ser la nostra millor reunió. Hem de presentar 
la nostra millor cara, els nostres majors assoliments. També, apartant 
una mica la humilitat que a vegades ens anquilosa als funcionaris, us 
convido a magnificar les nostres fortaleses i, per què no, a donar a 
conèixer les nostres oportunitats. Només així convencerem que el que 
estem oferint no és una opció, sinó una veritable necessitat; que crear 
un arxiu no sols cal, sinó que, a més, resulta urgent. 
 
Moltes gràcies. 
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IMPORTÀNCIA	DE	L’ARXIU	EN	ELS	PARLAMENTS	
AUTONÒMICS	I	UBICACIÓ	IDÒNIA	

REYES	SERRANO	GONZÁLEZ	
	
Aquesta comunicació que presento en aquesta reunió ve a coincidir 
amb la meva pertinença fa trenta anys al Cos Facultatiu d’Arxivers, 
Bibliotecaris i Arqueòlegs; totes dues circumstàncies m’han servit per 
reflexionar en el punt en què es troben els arxius avui i la funció actual 
de l’arxiu parlamentari. 
 
Quan em vaig incorporar a les Corts d’Aragó l’any 2003 com a primera 
arxivera d’aquesta institució, ja havien passat vint anys des que s’havia 
constituït la cambra aragonesa, la cap del Servei de Biblioteca, Arxiu i 
Fons Antic em va contar una anècdota que em ve avui molt bé recordar 
davant vostès. 
 
En el procés de reestructuració dels serveis de les Corts d’Aragó iniciat 
el 1998, que va comportar la divisió del Servei de Biblioteca, Arxiu i 
Documentació, del qual ella era la cap en aquells dies, va mantenir una 
conversa amb el lletrat major en la qual li va exposar el següent: 
podrien suprimir la biblioteca, prescindir dels dossiers de 
documentació però mai no podrien desfer-se de l’arxiu. Entre les 
moltes raons, la principal que va esgrimir va ser que l’arxiu de les Corts 
d’Aragó era la memòria de la institució i el patrimoni documental dels 
aragonesos des de la seva primera sessió constitutiva de 20 de maig de 
1983.  
 
Si en comptes d’ella, hagués estat el catedràtic d’Història 
Contemporània Javier TUSELL, el que hagués hagut d’argumentar 
sobre aquest assumpte hauria afirmat: “es pot concebre un Estat sense 
exèrcit però és impossible imaginar-lo sense arxiu.”1 

 
1 TUSELL, Javier. “Problemas de los archivos españoles en el momento actual”. A Revista	
Cuenta	y	Razón, 1996, pàg. 128. 
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Però podem anar més lluny encara en aquesta línia argumental i fixar-
nos en una societat tan complexa com la de l’antiga Roma: un estat 
consolidat amb una administració forta que permetia, que possibilita 
l’existència d’arxius i biblioteques que pel seu propi esdevenir i 
funcionament, generen nova documentació que va engrossint la ja 
existent, unit a la presa de consciència de pertinença a un món 
homogeni en la qual un belga, un bètic, un armeni, un brità o un egipci, 
amb llengües i cultures diferents, tenien consciència de formar part 
d’un tot, Roma. 
 
Els arxius, per tant, a la vista d’aquests arguments, són i s’han de 
concebre en una doble dimensió, primer com el conjunt de documents 
produïts per una administració i, per tant, com un instrument decisiu 
per al seu bon funcionament, així com per a la defensa dels drets de les 
persones; i segon, com a institució cultural i de recerca que guarda el 
testimoniatge de la realitat d’una societat al llarg de la seva història. 
 

 
 
Si ens centrem en el cas espanyol són “conjunts orgànics” de caràcter 
documental tal com exigeix l’article 59 de la llei de patrimoni històric2 i 
integren el patrimoni documental d’un país “els documents de 
qualsevol època generats, conservats o reunits en l’exercici de la seva 
funció per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic…”. 

 
2 Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.  
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Els arxius dels nostres parlaments estan constituïts per la 
documentació produïda o rebuda per les cambres legislatives en 
l’exercici de la seva activitat. L’arxiu parlamentari configura la 
memòria democràtica de la institució parlamentària i conserva la seva 
doble funció: la juridicoadministrativa i la historicopolítica. Aquesta 
doble funció se succeeix en el temps, ja que els documents que el 
conformen adquireixen els valors esmentats, en tractar-se d’arxius que 
completen tot el cicle vital, tant actiu, com semiactiu i històric. 
 
Però els nostres col·legues americans van encara més enllà, com vaig 
constatar a la Conferència de la Secció d’Arxius de Parlaments i Partits 
Polítics,3 celebrada a Berlín el 2015. L’arxivera del Senat dels EUA, 
Katie DELANCESERIE,4 ja va destacar que l’ús generalitzat de les xarxes 
socials (Twitter, Instagram, Facebook…) per senadors i congressistes 
no solament suposava un canvi de discurs polític, sinó que també 
implicava el naixement de nous documents que han de ser preservats 
al llarg del temps juntament amb els documents tradicionals. 
 
Els arxivers del Congrés i del Senat dels EUA ja han desenvolupat 
diverses eines capaces d’exportar el contingut dels 
missatges/documents emesos pels seus polítics a les xarxes socials, 
que no ve al cas exposar aquí, però que, com va afirmar 
DELANCESERIE, redefinien el cicle vital del document en incorporar-lo 
des de la seva captura a l’arxiu parlamentari en el mateix moment en 
què es produïa. 
 
Per tant, l’activitat de l’arxiver parlamentari, l’actual i la passada, es 
desenvolupa entre dos plans que, sempre, haurà de conciliar: 
l’administratiu i l’històric, sobre els quals han sobrevolat els avanços 
tecnològics de cada època. 
 
Al llarg dels vint anys que portem reunint-nos, hem treballat moltes 
qüestions arxivístiques, des del sistema d’organització dels documents 
parlamentaris, la valoració, la conservació i l’eliminació, el quadre de 
classificació, la difusió dels arxius parlamentaris a la xarxa, i 
últimament hem bolcat els nostres esforços en el document i 
l’administració electrònica. 

 
3 Web	archiving/Social	media/Comunication	strategies. International Council on Archives-
Section on Parliaments and Political Papers Conference. Berlin, from the 28th to the 30th 
of October 2015.  
4 Arxivera de l’US Senate Comitte on Homeland Security and Governmental Affairs. 
Presentà una comunicació titulada Archiving	the	Social	Congress. 
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La nostra preocupació ha anat encaminada al fet que l’arxiu 
parlamentari encaixi com una peça bàsica i no menor, sinó fonamental, 
dins de l’administració parlamentària i, més concretament, que no es 
margini l’arxiu en la configuració de la seva administració electrònica. 
 
Aclaparats per aquesta circumstància, hem fet un esforç ímprobe per 
adaptar el nostre coneixement a l’evolució informàtica dels documents, 
com a bons previsors del que se’ns venia damunt amb el mandat clar 
per a l’administració actual, segons l’article 46 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del règim jurídic del sector públic, pel qual “tots els 
documents utilitzats en les actuacions administratives 
s’emmagatzemaran per mitjans electrònics, excepte quan no sigui 
possible”. 
 
La idea bàsica d’aquest precepte és assegurar la longevitat dels 
documents electrònics emmagatzemats a l’arxiu des del prisma de la 
seva identificació, de la seva integritat o certesa que són autèntics i 
complets atesa la conservació de la seva signatura i segell entre moltes 
altres coses. 
 
Per tant, ens hem reciclat o, millor dit, ens estem posant al dia 
ràpidament en la nova ciència diplomàtica; és a dir, l’estudi dels 
caràcters, fórmules, dates, matèria, escriptura i altres elements 
integrants dels documents tradicionals l’hem de traslladar al nou 
escenari del document: les metadades, la signatura electrònica, els 
esquemes XLM, la traçabilitat etc. Però la finalitat en tots els casos és 
sempre la mateixa: demostrar la seva autenticitat. 
 
Per il·lustrar aquest argument tornem a Roma, concretament a Titus 
Livi, al qual podríem considerar el primer historiador professional. A 
l’hora d’escriure la seva ab	 urbs	 condita	 libri, un dels problemes als 
quals es va enfrontar no va ser la falta de fonts a consultar, ja que 
existia una gran varietat de material: lleis, tractats, aliances, annales	
maximi… i fins i tot narracions dels poetes, obres d’analistes i escrits 
històrics. No obstant això, l’accés per al seu estudi presentava 
innombrables inconvenients. D’una banda, no estaven agrupats en un 
sol lloc, ni tan sols en una ciutat, ja que es trobaven dispersos a 
nombroses províncies i fins i tot a arxius privats. I, d’altra banda, es 
plantejava el problema de la seva autenticitat; a pesar d’això, aquesta 
falta de garanties capaç d’acoquinar a qualsevol historiador modern, 
no suposava un gran obstacle per a un historiador romà o grec, atès el 
caràcter literari que tenia l’obra històrica. 
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Totes aquestes preocupacions han fet que deixem en un segon pla, o 
millor dit que perdem una mica de vista, el valor que tenen els arxius 
“en si mateixos”, i en particular els arxius parlamentaris, per al 
coneixement científic, és a dir, per a la recerca històrica. I aquest 
argument adquireix avui en dia extrema importància quan s’està 
qüestionant l’estat de les autonomies; la seva desaparició comportaria 
la desaparició dels seus parlaments, i de succeir això solament 
quedarien per al seu record els seus arxius. 
 
Sembla per tant raonable insistir que, si els documents dels nostres 
parlaments s’han de conservar i reunir ben organitzats en els seus 
respectius arxius és, entre altres raons, perquè puguin ser utilitzats 
com a elements bàsics en la construcció de la història. 
 
La inquietud pels arxius ha coincidit amb les etapes més importants de 
la reorganització política del nostre país, o en aquelles en les quals 
Espanya sembla iniciar un nou rumb. La primera notícia relativa a un 
arxiu històric es refereix a l’Arxiu Reial d’Aragó i data de la segona 
meitat del segle XII. Amb els Àustries, en el segle XVI apareix l’Arxiu 
Reial de Castella, s’inicia la trajectòria de l’Espanya imperial. Durant 
l’època dels Borbons, el 1781, es crea l’Arxiu General d’Índies, en un 
moment en què aquests expliquen tota la política exterior de la 
Il·lustració i donen un nou sentit a la relació entre Espanya i les seves 
colònies ultramarines. 
 
La definitiva configuració del sistema arxivístic espanyol coincideix 
amb la definició de l’Estat liberal espanyol. El 1861 es va crear l’Arxiu 
Històric Nacional, al qual va seguir a Alcalá de Henares l’Arxiu General 
de l’Administració, destinat a rebre la documentació dels Ministeris, 
destruït en un incendi el 1939. Aquesta dada no és anecdòtica, segons 
subratlla TUSELL,5 perquè dona una idea de la destrucció documental 
produïda a Espanya a conseqüència del seu atzarós passat. 
 
D’aquesta anàlisi se salven els arxius del Congrés dels Diputats i del 
Senat. La implantació de l’Estat modern comportarà la separació de 
poders i vindrà a configurar les Corts com a instrument de control de 
l’acció política del Govern. Circumstància directa de la instauració de la 
separació de poders en la Constitució de Cadis (1812), en paraules de 
COROMINAS, NIETO I VALLE: “si hi ha hagut des dels seus inicis en el 
segle XIX una institució il·lustrada, conscient de la importància de la 

 
5 TUSELL, Javier. Los	archivos	para	 la	historia	de	 la	Restauración. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1983, pàg. 8.  



XXIII Reunió Anual del Grup Espanyol d’Arxius SPP/ICA 

 
16

seva activitat com a precursora i precedent, així com exemple de 
transparència organitzativa, ha estat sens dubte la primera experiència 
constitucional moderna, les Corts de Cadis, que suposa el model de 
parlamentarisme actual”.6 Així com aquestes autores remarquen que 
“els seus documents i la seva custòdia, origen de l’Arxiu de les Corts, la 
seva reglamentació permanent confereixen característiques pròpies i 
peculiars dins del context parlamentari europeu: més de dos segles 
d’existència i la conservació dels seus fons en les seves pròpies seus”.7 
 
En el cas de l’arxiu del Congrés, es conserven els expedients 
parlamentaris des de 1808 que afecten tot el territori nacional, els 
interessants fons de la Junta Electoral Central des de 1879, font òbvia 
per a qualsevol estudi de geografia i sociologia electoral, i d’altres 
importants documents històrics de diverses procedències (Corts de 
Castella, de Sardenya, els papers reservats de Ferran VII…); i en el cas 
del Senat per comptar amb un interessant fons documental històric de 
1834 a 1931. 
 
Des del punt de vista arxivístic, es converteixen en la capçalera del 
sistema dels arxius parlamentaris espanyols, pedres angulars 
d’aquesta nova etapa política democràtica inaugurada per la 
Constitució de 1978. 
 
El desenvolupament de l’estat autonòmic i la creació de les 
corresponents cambres parlamentàries ha estat la novetat més 
rellevant del fet parlamentari espanyol en la restauració democràtica, 
segons José TUDELA. Aquest mateix autor subratlla: “enfront d’una 
sola font de pràctica parlamentària, l’escenari actual n’ofereix divuit. I 
si bé és cert que no tots els parlaments autonòmics són iguals en el seu 
funcionament i que no tots ofereixen el mateix al desenvolupament de 
la institució, també ho és l’existència d’una identitat essencial que 
obliga a entendre a Espanya la institució parlamentària des d’aquest 
mapa múltiple que dibuixen les Corts Generals i els disset parlaments 
autonòmics”.8 
 
A l’últim terç del segle XX, els parlaments autonòmics, per les seves 
pròpies característiques, indissolublement lligats a la dimensió del 

 
6 COROMINAS NOGUERA, Mariona; NIETO LOZANO, Ángeles; VALLE JUAN, María Ángeles. 
Los	archivos	parlamentarios.	Qué	son	y	cómo	se	tratan. Gijón: Ediciones Trea, 2014, pàg. 11. 
7 Ídem, pàg. 13.  
8 TUDELA ARANDA, José. “Naturaleza y funciones de las Cortes de Aragón”. A Derecho	e	
Instituciones	Públicas	Aragonesas. Zaragoza: Justicia de Aragón, 2001, pàg. 36. 
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territori al qual es deuen, i per la seva pròpia joventut, s’han mostrat 
com la institució idònia per fomentar i desenvolupar nous instruments 
de participació i relació del ciutadà amb el poder polític. Fent realitat 
les paraules plasmades el 1987 per l’escultor aragonès Pablo Serrano 
de la seva visió sobre la cambra aragonesa com “un lloc de trobades”. 
 
Actualment és inqüestionable que estan, eficaçment, servint a un 
increment excel·lent de la relació directa amb els ciutadans. 
Característica reflectida en l’augment progressiu de les 
compareixences de col·lectius i individus afectats en les diferents 
comissions, o en les entrevistes en seu parlamentària amb els diferents 
grups parlamentaris i que han culminat en molts parlaments 
autonòmics amb la modificació dels seus reglaments per millorar 
aquest aspecte. El Reglament de les Corts d’Aragó (2017) hi dedica el 
seu capítol II “De la transparència de l’activitat parlamentària”, i el seu 
capítol III “De la participació ciutadana en l’activitat parlamentària”.9 
 
Aquesta progressiva projecció social de la institució parlamentària de 
la societat ha tingut també els seus efectes en els arxius parlamentaris, 
la qual cosa ha suposat un increment en l’interès i la valoració dels 
ciutadans. 
 
Aquesta aproximació entre els ciutadans i els arxius parlamentaris és 
conseqüència directa del treball realitzat pels arxivers. Hem redoblat 
els nostres esforços en els últims deu anys per acostar i facilitar l’accés 
dels documents d’arxiu a tota la ciutadania (blog, web, reunions…). Ens 
hem convertit en bandera de l’ona de visibilitat i transparència que 
envaeix la institució parlamentària. Aquesta circumstància ens ha 
servit de bona excusa per garantir la supervivència de l’arxiu 
parlamentari, per buscar el seu lloc dins de l’estructura organitzativa 
de la cambra i per insistir que la visibilitat i la bona organització de 
l’arxiu parlamentari és símptoma de transparència. 
 
Prova d’això és, per exemple, si ens fixem en les Corts d’Aragó, 
l’aprovació per la Mesa de les Corts de 22 de juny de 2010 de l’acord 
sobre les Normes d’accés i consulta als documents de l’Arxiu de les 
Corts d’Aragó,10 símptoma dels nous temps que imposen més “llum i 
taquígrafs”. A partir de llavors, l’accés a la documentació de l’arxiu és 

 
9 Reglament de les Corts d’Aragó aprovat pel Ple de 28 de juny de 2007, BOCA núm. 173 
(IX legislatura). 
10 Normas	de	acceso	y	consulta	a	 los	documentos	del	Archivo	de	 las	Cortes	de	Aragón [en 
línia] <https://tinyurl.com/yyzru98b> [Consulta: 04/01/2019]. 
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“lliure” sense més, simplement estarà sotmesa a les restriccions de la 
legislació vigent i en cas de la negativa a la seva consulta, aquesta ha de 
ser amb resolució motivada. La seva aprovació va complir l’objectiu 
que pretenia, ampliar el dret a la informació de tots els ciutadans 
donant un aire nou per tant de transparència, que l’allunyés de les 
restriccions d’accés que imposava al ciutadà el primer Reglament del 
Servei de Biblioteca i Documentació de 1985 i que havien renovat les 
Normes reguladores de l’accés al Fons Documental Històric de les 
Corts d’Aragó.11 
 
Set anys després, el nou Reglament de les Corts d’Aragó, entre moltes 
altres qüestions, ha modificat el dret d’accés a la informació i la 
documentació, ja que en el seu article 304 diu: “Totes les persones de 
catorze anys tenen dret a accedir a la informació i documentació de les 
Corts d’Aragó”. També ha ampliat els mecanismes de participació 
ciutadana en procediments parlamentaris i contempla la incorporació 
de recursos informàtics. 
 
Tots aquests avanços, que en general s’han efectuat a totes les 
cambres, s’han produït entre altres coses perquè dues paraules han 
estat en boca de tots durant les últimes legislatures: corrupció i 
transparència. Ha quedat clar al llarg d’aquesta comunicació que un 
arxiu parlamentari ben gestionat ajuda i millora la transparència d’un 
parlament, però també, a més, pot contribuir amb el seu foment i bona 
organització, a la lluita contra la corrupció. 
 
Basta fomentar la consciència dins dels responsables de 
l’administració parlamentària de tres aspectes: primer, la seva 
consideració i reconeixement com a patrimoni documental de la 
cambra; segon, l’arxiu com a garantia en el manteniment de la cadena 
de custòdia dels documents al llarg del temps; i tercer, com a 
impediment de la destrucció indiscriminada de la seva documentació. 
 
Respecte d’aquest últim aspecte ja existeix una clara consciència a 
totes les administracions parlamentàries que s’ha manifestat en la 
posada en marxa de les de Comissions de Valoració i Selecció de 
Documents, òrgans col·legiats i interdisciplinaris l’objectiu dels quals 
és l’elaboració de dictàmens raonats de les sèries documentals que han 
de ser conservades pels seus valors legals, informatius o històrics, així 
com les que han de ser eliminades. 

 
11 BOCA núm. 237 de 21 de gener de 1999. 
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En el cas d’Aragó la tardança en la seva constitució es deu a la 
consideració de conservació permanent de tota la documentació 
produïda en el període de formació de la cambra aragonesa, és a dir 
aquella que s’ha originat en el segle XX o concretament la pertanyent a 
les cinc primeres legislatures. 
 
Els fons parlamentaris són únics ja que es produeixen per 
administracions el paper fonamental de les quals en un estat 
democràtic és el legislatiu, que no comparteix amb cap altra institució. 
Els seus fons són el reflex documental de l’exercici de les competències 
que el principi d’autonomia parlamentària concedeix a les cambres. 
 
Tres són les característiques comunes de l’administració 
parlamentària autonòmica que incideixen en l’organització dels arxius 
parlamentaris. En primer lloc, que és una administració petita que 
depèn directament de la Mesa, òrgan polític i alhora administratiu. 
Segon, que els procediments administratius estan especificats en els 
reglaments parlamentaris. I tercer, que atén principalment els diputats 
i els grups parlamentaris. Finalment, cal subratllar que en el cas de les 
comunitats autònomes que no són uniprovincials, en els seus 
parlaments podem trobar documents que afecten tot el seu territori. 
 
Les directrius generals per a la redacció del Reglament de l’Arxiu 
Parlamentari realitzades pel Grup de Treball de la Secció d’Arxius i 
Arxivers de Parlaments i Partits Polítics del Consell Internacional 
d’Arxius defineixen l’arxiu parlamentari com “la unitat administrativa 
responsable de la documentació de la institució que té competències 
sobre el conjunt d’expedients i documents en qualsevol suport, 
produïts o rebuts en el Parlament pels òrgans, els serveis i les persones 
físiques al servei de la institució en l’exercici de les seves funcions, a fi 
de custodiar-los, organitzar-los i preservar-los amb la finalitat de 
facilitar l’accés de la informació i la documentació de la cambra als 
parlamentaris i als ciutadans en general”.12 

 
12 General	 guidelines	 for	 the	 drafting	 of	 regulations	 on	 the	 parlamentary	 archives	 /	
Directrices	 generales	 para	 la	 redacción	 del	 reglamento	 del	 archivo	 parlamentario	 /	
workings	of	the	Section	of	Archives	and	Archivists	of	Parliaments	and	Political	Parties	in	the	
International	Council	on	Archives. Treballs de la Secció d’Arxius i Arxivers de Parlaments i 
Arxivers Parlamentaris i de Partits Polítics en el Consell Internacional d’Arxius; [edició i 
prefaci, Mª Ángeles Valle de Juan]. Paris: International Council on Archives, [2004], [en 
línia] <https://tinyurl.com/yyze7xkc> [Consulta: 26/11/2018]. 
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En l’estudi realitzat per MORENO LAFUENTE13 sobre el model dels 
serveis d’estudis i documentació en els parlaments de la Unió Europea 
es destaquen en les seves conclusions tres qüestions. La primera que 
en els parlaments amb gran nombre de diputats l’organització dels 
serveis d’estudis en unitats per matèries se solen correspondre amb 
una o diverses comissions amb l’objectiu de prestar un servei més 
especialitzat. La segona que als països de menor nombre de 
parlamentaris, es manté l’estructura vertical dels serveis d’Estudis i 
Documentació. La tercera i última és la gairebé generalitzada 
autonomia dels Serveis d’Arxiu que en molts casos solen dependre de 
la Secretària General de la cambra. 
 
Aquesta generalitzada autonomia del servei d’arxiu ve avalada per 
dues qüestions. La compressió per part de l’administració 
parlamentària que l’arxiu ve exercint un paper important en la 
implantació d’un sistema de gestió de documents en proporcionar un 
coneixement global dels procediments parlamentaris i administratius, 
sigui quin sigui el format en què es produeixin, tal com subratlla PÉREZ 
SAMPEIRO.14 Aquesta experiència fa que l’arxiu hagi de jugar un paper 
fonamental en l’establiment i el desenvolupament de l’administració 
electrònica. D’altra banda, la reiterada consideració de l’arxiu com a 
garant de la conservació del patrimoni documental per al seu accés a la 
ciutadania. 
 
Finalment, plantegem una proposta general de les funcions d’un arxiu 
parlamentari: 
 

a) L’organització i el funcionament de l’arxiu parlamentari. 
b) La conservació del conjunt orgànic de documents en qualsevol 
suport que l’integren i la seva ordenació, amb la finalitat que 
puguin ser consultats i utilitzats per a l’activitat parlamentària, 
l’estudi i la recerca. 
c) La gestió de la digitalització de l’arxiu per a la seva conservació i 
accessibilitat per mitjans informàtics. 

 
13 MORENO LAFUENTE, Inmaculada. “Modelos europeos de direcciones de estudios 
parlamentarias”. A Las	 direcciones	 de	 Estudios	 Parlamentarias.	 Seminario	 celebrado	 en	
Vitoria‐Gasteiz	los	días	7	y	8	de	octubre	de	2008. Vitoria-Gasteiz, 2010, pàg. 75. 
14 PÉREZ SAMPEIRO, Ángela. “Las Comisiones parlamentarias de valoración: la 
importancia de sus resoluciones en el diseño de la gestión electrónica de documentos de 
Archivo”. A XIV	Reunión	 anual	 del	Grupo	 español	 de	 la	 Sección	 de	Archivos	 y	Archiveros	
Parlamentarios	 y	 de	 Partidos	 Políticos	 del	 Consejo	 Internacional	 de	 Archivos	 (SPP/ICA). 
Murcia: Asamblea Regional de Murcia, 2010, [en línia] <https://tinyurl.com/y4fann2r> 
[Consulta: 28/12/2018]. 
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d) L’elaboració dels instruments de control, informació i 
descripció necessaris per a la localització i l’accés a tots els fons 
documentals custodiats a l’arxiu, d’acord amb les normes 
nacionals i internacionals. 
e) La coordinació i control de les transferències de documentació 
a l’arxiu procedent dels diferents serveis de la cambra. 
f) L’elaboració i manteniment del Quadre de Classificació 
Funcional de l’arxiu, així com la identificació de les sèries que 
l’integren en col·laboració amb els serveis productors dels 
documents. 
g) L’elaboració de propostes de valoració de sèries documentals 
per a l’aprovació dels calendaris de conservació i eliminació. 
h) L’elaboració de propostes sobre tècniques i suports 
documentals més adequats per tal d’assegurar la perdurabilitat 
dels documents, així com de programes de restauració i 
reproducció de documents amb finalitats de seguretat, difusió i/o 
ús substitutori. 
i) La preservació de la informació contextual dels documents 
electrònics, assegurant que els mateixos siguin llegibles, 
processables i recuperables al llarg del temps. 
j) L’elaboració de propostes tècniques per a la gestió dels 
documents electrònics per a la seva integració en la gestió i el 
funcionament de l’arxiu. 
k) Facilitar l’accés a la documentació de l’arxiu a tots els ciutadans, 
i en particular als diputats, als grups parlamentaris i als serveis de 
la cambra. 
l) La gestió de les sol·licituds de peticions de consulta dels 
documents de l’arxiu i de la seva reproducció. 
m) Promoure i col·laborar en tota activitat l’objectiu de la qual 
sigui la recerca i la difusió del patrimoni documental. 

 
Acabaré aquesta comunicació fent meves les paraules de GONZÁLEZ 
MIRANDA: “he conegut, he viscut i he estimat Aragó a través dels 
documents. Dels dels seus reis, les seves institucions i dels del propi 
poble. El sentit del Dret, que cada cosa i cada acció s’ajustin a la norma. 
Em són familiars els noms dels seus llocs i ciutats, els antics i els 
actuals. Els de les persones que els han habitat, els carrers on han 
viscut. Conec els oficis i les professions que van tenir, les mercaderies 
que van comprar a les seves botigues, el desenvolupament quotidià de 
les seves vides, els estris de les seves cases, els problemes que van 
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suportar. El transcórrer de la seva existència al llarg de la seva 
història”.15 
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IMPORTÀNCIA	I	TRACTAMENT	DEL	CORREU	DEL	CIUTADÀ	

CATALINA	PALMER	I	TAURA	
 
Bon dia a tothom i moltes gràcies, Reyes, per la teva ponència que 
espero que ens serveixi a l’hora de posar en marxa la unitat d’arxiu en 
aquest parlament. 
 
Estructuraré la meva intervenció en els següents apartats: 
 

1. Introducció 
2. El correu del ciutadà en el Parlament de les Illes Balears 
3. L’equivalent al Correu del ciutadà a les assemblees legislatives 
4. Dades concretes del Parlament de les Illes Balears (2013-2018) 
5. Conclusió 

	
1. Introducció	

De	què	estem	parlant?	
	
El Correu del ciutadà és un servei ofert per totes les assemblees 
legislatives que propicia i facilita la participació ciutadana. A través 
d’aquest servei, els ciutadans poden plantejar dubtes, realitzar 
qüestions diverses, expressar queixes o suggeriments, o sol·licitar 
informació pràctica. 
 
Per	què	aquest	tema?	
	
En primer lloc –no ens enganyarem a hores d’ara– perquè és un tema 
que conec. Les meves manques de coneixement en matèria d’arxius 
m’impedien parlar de temes en els quals els experts sou vosaltres, per 
això m’he decidit a tractar un tema conegut per mi. Però no ha estat 
aquesta l’única raó. 
 
És un servei amb el qual compten, com he pogut saber a través de les 
vostres aportacions i de la informació de les diferents webs dels 
parlaments autonòmics, totes les cambres legislatives. Per aquest 
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motiu, en ser un tema comú a tots, he cregut interessant posar-lo sobre 
la taula i, almenys, parlar-ne per si entre tots podem donar idees sobre 
com millorar-lo, gestionar-lo i sistematitzar-lo. 
 
A més, és un servei que genera una resposta, la qual cosa suposa un 
tractament i una gestió per part de les cambres. 
 
I, finalment, és una mostra dels interessos i les preocupacions de la 
ciutadania. Efectivament -i veurem exemples d’això en apartats 
posteriors-, a través de les qüestions plantejades pels ciutadans i les 
ciutadanes, podem entreveure els seus interessos, les seves 
preocupacions i les seves actituds envers la política autonòmica, 
canviants d’any en any. Suposo que, en tenir dades de legislatures 
completes, podrem treure conclusions més determinants en aquest 
aspecte. 
	
2. El	Correu	del	ciutadà	en	el	Parlament	de	les	Illes	Balears	

Poc abans de 2013 se’m va encarregar que m’ocupés de la coordinació 
de la pàgina web del Parlament de les Illes Balears, record que era 
l’inici d’una nova etapa en la qual es pretenia –i es va aconseguir– 
donar més importància i visibilitat a la web, fent-la més dinàmica i 
operativa. Va ser en aquest moment en què l’activitat parlamentària 
balear es va donar a conèixer a les xarxes socials a través de Twitter. 
 
Quan es va posar en funcionament el Correu del ciutadà, es va creure 
necessari que s’encarregués d’això una persona que conegués la 
cambra, en el sentit que sabés en tot moment qui feia què, on es feia el 
que es feia o qui havia de fer el que s’havia de fer. 
 
Des d’aquest punt de vista, les persones que en aquell moment dirigien 
la cambra varen pensar que jo, per la meva experiència des de 1986 i 
per la meva trajectòria professional, era una de les persones que 
reunia el perfil adequat per escometre aquesta tasca. 
 
En el nostre parlament, es pot accedir	al	Correu	del	ciutadà de dues 
maneres diferents des de la pàgina web: 

 A partir d’un enllaç directe des de la home de la web. 
 A partir de la pestanya Atenció al Ciutadà/Contacta amb el 

Parlament. 
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Els destinataris d’aquest correu, que és únic, són tres persones 
diferents: la cap de servei de l’Àrea d’Assistència Tècnica 
Parlamentària (ATP), una administrativa d’aquesta àrea i el secretari 
de l’Oficialia Major. Normalment contesta la primera, mentre que les 
altres dues persones actuen en absència d’aquesta. 
 

 
 
El temps	de	 resposta l’hem establert en dos dies. Sol tractar-se de 
consultes fàcils de tractar i de respondre. Si hi ha alguna qüestió que 
sol·licita informació més detallada i laboriosa, sol contestar-se que s’ha 
rebut la consulta, s’ha tramès al departament o servei corresponent i 
que la resposta es produirà en breu. Es tracta de no deixar el ciutadà en 
el dubte de si la seva consulta o petició s’ha rebut i es té en compte per 
l’administració parlamentària. Si la consulta ha de traslladar-se a un 
altre servei, el temps de resposta, evidentment, és més llarg, però 
almenys el remitent ja sap que la seva consulta s’ha rebut i s’està 
tractant. Les respostes sempre es realitzen al correu electrònic facilitat 
pel ciutadà en el mateix formulari. 
 
En el nostre parlament no s’ha rebut un gran nombre de consultes. Cal 
tenir en compte que actualment la desafecció ciutadana cap a les 
institucions polítiques no ajuda massa al fet que la gent s’interessi pels 
nostres assumptes. A mi m’hauria agradat poder comprovar si a l’inici 
de l’estat de les autonomies, l’any 1983, els resultats haguessin estat 
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els mateixos, ja que molt em temo que les consultes i observacions 
haguessin estat molt més nombroses. 
 

 
	
3.	L’equivalent	al	Correu	del	ciutadà	a	les	assemblees	legislatives	
 
Aquest servei, present a totes les assemblees legislatives, adopta 
diferents denominacions; així tenim, per exemple que a Madrid respon 
a la denominació de “Buzón de sugerencias”; a La Rioja, Cantàbria i el 
País Basc es coneix com a “Atención al ciudadano/a la ciudadanía”; a 
Múrcia, Castella-La Manxa i Astúries, com a “Buzón ciudadano”; a les 
Corts Valencianes respon a “Participació ciutadana”; a Canàries i 
Andalusia, a “Parlamento Abierto”; a Catalunya és denominat “Bústies 
d’atenció”; a Navarra, “Consultas de la ciutadanía”; a Aragó, “Contacta 
con tu parlamento”; a Extremadura, “Solicitudes y sugerencias”; al 
Congrés i al Senat, “Información ciudadana/del ciudadano”; i a les Illes 
Balears i Galícia, “Correu del ciutadà/Correo del ciudadano”. 
 
Aquest servei està lligat a determinats departaments en cada 
parlament, així per exemple a la Regió de Múrcia està lligat a la 
Secretaria General, a la Comunitat de Madrid a l’Assessoria Tècnica, a 
les Illes Balears i a Canàries s’encarrega d’aquest correu l’Assistència 
Tècnica Parlamentària, al País Basc i al Congrés és gestionat per la 
Secció de Premsa i Comunicació, a Galícia és competència del Servei de 
Tecnologies de la Informació, al Congrés està lligat a l’Arxiver-
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Bibliotecari (webmàster), mentre que a Castella-La Manxa la 
competència recau en el Gabinet de Presidència. 
 
En aquest apartat de gestió hi ha dos casos que criden l’atenció: 

 El de Castella-La Manxa, pel caràcter no administratiu ni, en la 
majoria de casos, funcionarial del Gabinet de Presidència. 

 El d’Andalusia, on en el mateix formulari del correu es pot triar a 
quin servei dirigir la qüestió, la queixa o la sol·licitud. Així, com 
ens diuen els companys andalusos, pot donar-se el cas que una 
mateixa qüestió estigui dirigida a diversos serveis i que de 
cadascun d’ells es produeixi una resposta. 
 

El temps de resposta és molt similar a totes les assemblees. Podem dir 
que, per regla general, com és el cas de Madrid, País Basc, Castella-La 
Manxa, Illes Balears, el termini oscil·la entre 1 o 2 dies, depenent de la 
complexitat de la pregunta o la sol·licitud, de si cal consultar amb algun 
superior per poder resoldre-la, etc. A Andalusia no hi ha termini 
determinat, a Canàries han establert el termini màxim d’un mes i al 
Congrés el termini és de 7 dies naturals. 
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De tot el recopilat fins a aquest moment, a més dels casos que ja he 
comentat, m’ha cridat l’atenció per interessant: 

 La possibilitat d’implementar un apartat de denúncies anònimes, 
com tenen a Cantàbria. 

 La possibilitat també d’instaurar un apartat de participació dels 
ciutadans en iniciatives legislatives, ja sigui a través de preguntes 
dirigides als diputats, com ocorre a Galícia; ja sigui a través d’un 
fòrum obert on els ciutadans puguin abocar les seves opinions 
i/o suggeriments en relació amb processos legislatius, com al 
País Basc o a Castella i Lleó. 

 La confecció d’una llista amb qüestions taxades, com en el 
Parlament d’Extremadura, on les qüestions o les sol·licituds han 
d’adequar-se a una llista tancada d’opcions. Tal vegada en aquest 
cas estaria bé habilitar un apartat de text lliure, per si la persona 
que utilitza el correu no troba l’opció adequada a la seva 
demanda o al seu comentari. 

 Finalment, també em sembla molt interessant i pràctic 
implementar un apartat a la web de “preguntes freqüents”, on ja 
figurin les respostes, per a així resoldre alguns dels aspectes que 
sol·liciten els ciutadans de manera recurrent, per exemple: 
horari de visites, horari de biblioteca, sol·licitud de fotografies, 
etc. D’aquesta manera ho té el Congrés. 

 
Quant al volum	de	 les	consultes del Correu del ciutadà, la veritat és 
que no hi ha massa dades. Evidentment pot haver-hi estadístiques 
elaborades a nivell intern, però en cap lloc no figuren les dades reals. 
 
4.	Dades	concretes	del	Parlament	de	les	Illes	Balears	(2013‐2018)	
 
A continuació mostrarem uns resums anuals de les consultes 
realitzades, els dies de resposta, el servei implicat i els temes, a grans 
trets. 
 
Passant a les dades concretes, en el nostre cas des de juny de l’any 
2013, podem indicar el següent: 
  
Any	2013	
	
L’any 2013 arribem a les 28	 consultes, la majoria sobre qüestions	
diverses (un 39,28%), entre les quals vull destacar: 

 una queixa en relació amb un regidor del municipi de Porreres 
 i una altra en relació amb la discapacitat en l’àmbit polític 
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Seguint a aquestes, en ordre d’importància se situen les consultes en 
relació amb llocs de feina (un 17,85%), la qual cosa no ha de 
sorprendre’ns en el moment de crisi que estàvem vivint en aquell 
temps.  
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D’aquestes 22 consultes un 32,14% es van contestar en el	termini	d’1	
dia	i un 25% es van resoldre el	mateix	dia. Una d’aquestes consultes 
no va rebre resposta per part de la cambra, ja que es tractava d’un 
correu de sis pàgines que començava dient: 
 
“Soy Rito Francés hecho por ritos Escoceses e Ingleses, mi familia 
materna es Masona y mi familia paterna es Legionaria de Cristo. Crecí 
enseñado en el hablar con la mente (telepatía) y el resucitar, sin 
embargo carezco de telequinesia y teletransporte”. 
 
Sense comentaris. 
 

 
 
Igualment, hem de destacar que un	 35,71%	 van	 ser	 resoltes	 per	
l’Assistència	 Tècnica	 Parlamentària, un 17,85 pel servei de 
Comunicació i Divulgació Institucional, mentre que en un 10,71% van 
ser trameses als grups parlamentaris i en un 14,28% van ser remeses a 
Presidència. 
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Aquí cal indicar que, encara que la resposta vingui d’un servei diferent 
a l’Assistència Tècnica Parlamentària, és aquest servei l’encarregat de 
canalitzar-les cap a un servei o un altre. Així, quan diem que és 
l’Assistència Tècnica Parlamentària qui contesta volem dir que es 
contesten directament sense tenir necessitat de derivar-les a cap altre 
servei. 
 
Any	2014	
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L’any 2014 arribem a les 51 consultes, la majoria sobre informació de 
diferents iniciatives	 parlamentàries (un 21,56%), entre les quals 
destaca la tramitació del projecte de llei del sòl i ordenació urbana. Li 
van seguir les sol·licituds de visites	 a	 la	 cambra i les qüestions 
diverses. 
 

 
 
Aquí he d’apuntar que el Correu del ciutadà no és el camí idoni per 
sol·licitar visites, ja que hi ha un qüestionari expressament per a això. 
En el cas que ens arribi alguna sol·licitud a través del Correu del 
ciutadà, la trametem al servei de Comunicació i Divulgació Institucional 
perquè siguin ells que la gestionin. 
 
En les qüestions diverses podem assenyalar algunes relatives a 
expressar l’agraïment de diversos ciutadans amb motiu de la Jornada 
de Portes Obertes; així com advertiment sobre errors detectats, 
informació sobre la llengua utilitzada a la web, queixes sobre antenes 
de telefonia i suports diversos a diferents iniciatives (per exemple a les 
no-prospeccions o als clubs de cànnabis). 
 
D’aquestes 51 consultes un 35,29% es va contestar el mateix dia i un 
30% l’endemà.116 
 
D’altra banda, un 50,90% van ser resoltes per l’Assistència Tècnica 
Parlamentària. 

 
116Durant els mesos de gener i febrer no rebérem cap correu a causa d’alguns problemes 
tècnics, circumstància que provocà un retard en les respostes. 
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Any	2015,	any	electoral	
	
M’ha semblat interessant remarcar el caràcter electoral d’aquest any, 
perquè això es reflecteix en les consultes rebudes. 
 
L’any 2015 només rebem 38 consultes, la majoria després de les 
eleccions, a l’inici del primer període de sessions de la nova legislatura, 
així observem que el mes més actiu en aquest sentit va ser el d’octubre. 
 

 
 

La majoria de les consultes de l’any 2015 (23,68%) varen versar sobre 
informació de diferents	 iniciatives	parlamentàries, entre les quals 
destaquen la llei de símbols i el projecte de llei de l’impost turístic, la 
famosa ecotaxa. No són d’estranyar aquests temes si tenim en compte 
el canvi de govern que es va produir aquell any; els partits que van 
arribar al govern portaven en els seus programes la derogació de la llei 
de símbols, aprovada pel govern anterior, i la implantació del 
denominat impost turístic. 
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A aquest 23,68% li segueix en importància la informació sobre les 
eleccions i sobre els llocs	de	feina. 
 
 
 
D’aquestes 38 
consultes un 
42,10% es va 
contestar el 
mateix dia, i un 
57,89% es va 
contestar per 
l’Assistència 
Tècnica 
Parlamentària.  
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Cal destacar, pel caràcter electoral d’aquest any, la introducció en els 
serveis que habitualment resolen les qüestions plantejades a través 
d’aquest correu, de la Junta Electoral de les Illes Balears. 

 
 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Any	2016	
 
Aquest any es van rebre 34 consultes, la majoria referides a 
informacions diverses (44,11%), seguides de les que sol·licitaven 
informació sobre diferents iniciatives	parlamentàries (22%). 
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D’aquestes consultes 
un 47,05% es va 
contestar el mateix dia, 
i un 32,30% l’endemà.  

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Com és habitual, la 
majoria (un 55,88%) es 
va contestar des de 
l’Assistència Tècnica 
Parlamentària.217  

 
	 	

 
217 Recursos Humans i Altres comparteixen percentatge 2 i 2 = 5,88% per a cada un dels 
indicadors. 
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Any	2017	 	
	
Arribem a l’any 2017, any en què es varen rebre 61 consultes.	
	

 
 
 La majoria es 
refereixen a 
tramitació	
d’iniciatives	
parlamentàries 
(18,03%), 
seguides d’una 
categoria no 
significativa fins a 
aquest moment, 
que són les 
queixes	 dels	
ciutadans per 
diferents motius 
(per l’aprovació 
de la llei de protecció animal, per l’actuació de l’ajuntament de Campos, 
per la llei turística, pel lloguer turístic…), les felicitacions a la 
Presidència (sobretot per la seva elecció) i també les condolences per 
la mort de qui fou presidenta d’aquesta cambra en la VII legislatura. 
Les felicitacions	 a	 la	 Presidència tenen la seva explicació en les 
circumstàncies que es van viure en aquesta cambra a principi d’any, 
que van finalitzar amb l’elecció de l’ara president del Parlament el 14 
de febrer de 2017; així veiem que el mes més actiu va ser el mes de 
març. 
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D’aquestes consultes, un 65,57% (40) es va contestar el mateix dia; i 
28, un 45,90%, des de l’Assistència Tècnica Parlamentària. Una d’elles 
no va rebre resposta, ja que solament es tractava d’una expressió 
d’exaltació patriòtica: “Arriba España!” 
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Any	2018	
 
I arribem a l’any que fa no-res hem deixat enrere, ja veieu que he 
treballat fins a l’últim dia per poder oferir-vos les dades completes. 
 
Aquest any passat es van rebre 65	 consultes, la majoria sobre 
tramitació	parlamentària i sobre qüestions diverses. 
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D’aquestes consultes, 42, un 64,61%, es va contestar el mateix dia, i 23, 
un 35,38%, des de l’Assistència Tècnica Parlamentària. Igual que l’any 
anterior, una no va rebre resposta, ja que contenia un missatge molt de 
moda en aquests moments: “Viva Espanya!” 
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Finalment, he volgut tancar	 els	 gràfics amb un on es plasma el 
nombre de consultes rebudes durant aquests anys. 
 

 
 
	
Conclusió	
 
I fins aquí les dades. Perdoneu si m’he oblidat d’algun aspecte d’aquest 
correu, bústia… d’algun dels vostres parlaments; la informació és molt 
poca i bastant incompleta. 
 
En aquest moment vull deixar sobre la taula d’aquesta reunió una 
qüestió: què fem amb tot això? 
 
Fins ara jo ho he anat guardant en el meu ordinador, i ara ho he 
recuperat per sistematitzar-ho i poder-vos-ho oferir a través d’aquesta 
intervenció, però som conscient que aquesta no és la manera, per això 
us trasllado la qüestió a vosaltres, que sou els experts. 
 
Aquí us ho deixo, per si voleu fer alguna aportació sobre el tema. 
 
Moltes gràcies. 
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L’ARXIU	AUDIOVISUAL	DE	CORTS	VALENCIANES:	
ACTUALITZACIÓ	A	SÉNECA	FX	

MARÍA	JOSÉ	CUBELLS	PUERTES	
 

 
L’objectiu d’aquesta comunicació no és parlar de les bondats de 
Séneca, que a més crec que s’utilitza a la majoria de parlaments i ja es 
coneix, ni de la seva actualització FX. Es parlarà en primer lloc de les 
noves funcionalitats que aquesta actualització ha aportat, però 
sobretot el que es vol portar a debat és el que ha suposat per a l’Arxiu 
de Corts Valencianes fer-nos càrrec per complet de la seva gestió. 
 
Característiques	de	Séneca	FX	
	
Séneca FX és un programari desenvolupat per a la gestió i la publicació 
a internet d’enregistraments i arxius multimèdia. Algunes de les 
característiques bàsiques d’aquesta nova versió són: 
 

 Plataforma web per a la gestió de continguts multiformat 
(catàleg audiovisual). 

 Publicació dels continguts a internet, tant en directe com sota 
demanda per a accés des de diferents navegadors o dispositius 
mòbils (format compatible HTML 5). 

 Codificació de senyal en fitxer amb format MPEG2 (generació de 
proxies en diferents qualitats salvant les limitacions de versions 
anteriors on només es disposava de fitxers en format Windows 
Media Video (wmv)). 

 Compartició en xarxes socials i descàrrega de continguts tant de 
vídeo com àudio, fotos o textos vinculats amb una sessió. 

 Indexació de continguts per a cerques avançades (fins i tot per 
les paraules pronunciades). 

 Incorporació dels punts de l’ordre del dia com a categoria 
jeràrquica per catalogar les sessions. 

 Gestió d’administradors, usuaris i consultors a través de perfils 
basats en rols. 
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 Facilitats d’obtenció de clips per a premsa tant en directe com 
sota demanda. 

 Gestió web de tot el procés de transcripció, permetent fins i tot la 
deslocalització i l’externalització d’equips de transcripció. 

 Possibilitat de categoritzar els esdeveniments a catalogar 
definint diferents canals (parlamentari, institucional, etc.). 
 

 
Imatge 1. Accés a l’arxiu audiovisual en el portal web de Corts Valencianes. 

 
 

 

 
Imatge 2. Menú principal de l’arxiu audiovisual. 
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Imatge 3. Catàleg de sessions per a gestió interna. 

 
 
 

 
Imatge 4. Catàleg d’òrgans per a gestió interna. 
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Imatge 5. Catàleg d’oradors per a gestió interna. 

 

 
Imatge 6. Catàleg de grups parlamentaris per a gestió interna. 

 

 
Imatge 7. Catàleg de càrrecs per a gestió interna. 
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Séneca	en	l’Arxiu	de	Corts	Valencianes	
 
El personal d’Arxiu es va formar en l’ús de Séneca el 2015, a final de la 
VIII legislatura, a instàncies dels tècnics d’imatge i so, que consideren 
que no han de fer-se càrrec de la catalogació de continguts. Amb els 
primers treballs preliminars i la formació que ens van donar els 
mateixos tècnics, va començar una etapa de proves i la planificació 
davant l’assumpció d’aquest nou repte per al departament. 
 
En un primer moment no va ser necessari comptar amb nous mitjans, 
ja que es va continuar amb els recursos tècnics i materials que es 
venien utilitzant fins avui. Però davant el volum d’hores de catalogació 
(tant en directe com en diferit) sí que es va sol·licitar una major 
dotació de personal per a l’Arxiu, encara que únicament es va 
aconseguir la dotació d’una beca formativa més. 
 
Aquest moment va coincidir amb el final de la VIII legislatura, amb el 
que es va practicar molt poc en directe, però la transició va ser senzilla 
perquè es va comptar amb el suport dels tècnics d’imatge i so per 
conèixer el programa. Mentrestant, a l’Arxiu es va treballar en la 
normalització de taules d’oradors i, sobretot, de comentaris predefinits 
que tipifiquen les intervencions dels oradors. 
 
La instal·lació de l’actualització de Séneca es va fer coincidir, per 
motius obvis, amb el llançament del renovat portal web institucional, i 
per això es va prorrogar fins a novembre de 2018. També es va 
aprofitar per a la renovació d’equips informàtics per a l’enregistrament 
de les sessions. 
 
Així, des d’aquest moment, es compta amb quatre noves gravadores 
que formen part de l’equipament de l’arxiu audiovisual (i per tant del 
Departament d’Arxiu), instal·lades en una sala situada a la planta 
superior on es realitza la captura per part dels tècnics. 
 
Això suposa que per a l’enregistrament i/o la catalogació de sessions, 
el personal de l’Arxiu es desplaça des de la seva zona de treball 
habitual a aquesta sala per dur a terme aquestes tasques. Les tasques 
d’administració i gestió es poden fer des dels nostres equips a través 
de la plataforma web. 
 
La gestió ara recau íntegrament a l’Arxiu: administració del sistema, 
gestió d’òrgans, oradors, grups parlamentaris, càrrecs, escons… Tot 
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està inclòs a Séneca FX. Per això, s’ha inclòs al departament en la xarxa 
de comunicacions de qualsevol canvi en l’àmbit parlamentari. 
 
Què ha suposat aquesta evolució per a l’Arxiu de Corts Valencianes? 
Sens dubte, una multitud de canvis a tots els nivells, la majoria de 
caràcter positiu que compensen els esforços realitzats. 
 
A l’àmbit institucional: 

 Consideració de l’Arxiu com a element actor en el 
desenvolupament de les sessions. 

 Inclusió en el circuit informatiu del calendari parlamentari: 
convocatòries, desconvocatòries, canvis d’horaris i sales, 
incidències, etc. 

 Posada al dia i actualització contínua de l’estat de tramitació 
dels expedients que es debaten a les sessions: situació de les 
iniciatives legislatives, processos d’elecció i designació… 

 Major connexió interdepartamental: es treballa en 
coordinació amb la Unitat d’Imatge i So, amb el Servei 
d’Informàtica i el Servei de Publicacions. 

 
En l’àmbit organitzatiu intern de l’Arxiu: 

 Adaptació al calendari, ritme i fins i tot horaris de treball per 
catalogar el màxim possible en directe. Les sessions de ple 
sempre es graven i cataloguen en directe, les reunions de 
comissió, en un percentatge molt alt. 

 Priorització dels treballs de catalogació de contingut 
audiovisual: no es tracta d’un canvi traumàtic, ja que amb 
diferents ajustos en la gestió documental s’estan reduint les 
transferències a l’Arxiu de documentació en paper, mentre 
que no es reben encara en l’entorn electrònic. 

 Major coneixement i implicació del personal de l’Arxiu en el 
funcionament parlamentari de la institució: creació de nous 
òrgans, canvis en les adscripcions o càrrecs, etc. 

 Evidentment, es necessita major dotació de recursos humans 
per desplegar amb rigor totes les funcionalitats i 
responsabilitats adquirides. 
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Imatge 8. Definició d’usuaris a Séneca FX: arxivera com a administradora. 

 

 
Imatge 9. Perfil funcional de l’arxivera com a administradora a Séneca FX. 

 
En l’àmbit estrictament arxivístic: 

 Noves possibilitats d’interacció amb els grups parlamentaris. 
 Ampliació de l’univers d’usuaris: la descàrrega en xarxes obre 

noves possibilitats amb usuaris que abans no haguessin 
pensat en l’Arxiu per localitzar aquesta informació, i als quals 
oferim tota la informació textual complementària. 

 
I és que, en una societat bolcada en la imatge, ser la unitat responsable 
d’enregistrat, emetre i difondre el que està ocorrent en el parlament és 
essencial. Després de més de 20 anys organitzant els expedients 
parlamentaris, hem comprovat que l’usuari, tant intern com extern a la 



XXIII Reunió Anual del Grup Espanyol d’Arxius SPP/ICA 

52

institució, requereix abans aquest tipus d’informació, que a més té 
disponible des del primer moment. 

En definitiva, usant una terminologia molt repetida en política, el que 
ha suposat per a l’Arxiu és que estem en el mapa. És una parcel·la en la 
qual el departament és gestor i arxiver des del mateix moment de la 
captura i enregistrament de les imatges, fins a la difusió de la 
informació oferta, passant per l’emissió en directe. La responsabilitat 
total en la gestió de tot el procés promou que hagi augmentat el poder 
d’influència sobre les prioritats i les necessitats en aquest camp. 
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PRESENTACIÓ,	DEBAT	I	APROVACIÓ	DE	LES	RECOMANACIONS	
PER	A	LA	DOCUMENTACIÓ	PRODUÏDA	

PER	LES	PRESIDÈNCIES	DE	LES	CAMBRES1

MARÍA	JOSÉ	VIAN	DEL	POZO	

1. La documentació de Presidència forma part del patrimoni
documental de la cambra, per la qual cosa serà transferida a l’Arxiu de
manera regular. En cas de no comptar amb un calendari de
transferències es recomana trametre la documentació abans de l’inici
de la campanya electoral davant noves eleccions, o bé abans d’un canvi
a la Presidència.

2. En el cas dels documents generats per les funcions parlamentàries,
és necessari posar especial atenció i diligència per no generar duplicats
o còpies descontextualitzades de l’expedient parlamentari tramitat en
altres serveis de la cambra.

3. Per als documents generats en desenvolupament de les funcions
representatives, que posseeixen gran valor històric per a l’estudi de la
institució i les seves relacions amb la societat i la resta dels poders
públics, recomanem:

a) No conservar els documents descontextualitzats dels seus
expedients/actes. Així, per exemple, els discursos han de
conservar-se juntament amb la resta de la documentació de l’acte
on han estat pronunciats.
b) Registrar en el Registre General del Parlament tota la
correspondència, tant d’entrada com de sortida.
c) Trametre a l’Arxiu els llibres de visites, d’Honor i les agendes
presidencials, en qualsevol format i suport, ja que també són
patrimoni documental de la institució.

1 Recull les recomanacions elaborades i aprovades en la Reunió del Grup Espanyol 
d’Arxius i Arxivers Parlamentaris i Partits Polítics del Consell Internacional dels Arxius 
(SPP/ICA), celebrada en la seu de les Corts Valencianes els dies 1 i 2 de juny de 2017, així 
com l’ampliació suggerida de la reunió celebrada un  any  després  en el parlament de 
La Rioja, els dies 21 i 22 de maig de 2018.  
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d) Custodiar a l’Arxiu, juntament amb un inventari, els regals 
institucionals, en els casos en què es pugui i el seu format ho 
possibiliti. 
e) Donar el correcte tractament arxivístic als documents generats 
en suport diferent al paper: fotografies, enregistraments 
audiovisuals, pàgina web, correus electrònics, etc. Per a això 
l’Arxiu comptarà amb la col·laboració del servei fotogràfic oficial 
de la cambra, els serveis d’informàtica o tecnologies de la 
informació i els tècnics d’imatge i so. 
f) Donar tractament de documentació de Presidència i, per tant, 
aplicar aquestes recomanacions a la documentació producte de la 
participació en fòrums de cooperació interparlamentària com ara 
la Conferència de Presidents i Presidentes de Parlaments 
Autonòmics (COPREPA), la Conferència de Presidents de 
Parlaments de la Unió Europea i del Parlament Europeu, la 
Conferència de les Assemblees Legislatives Regionals de la Unió 
Europea (CALRE), etc. 

 

4. La documentació original, patrimoni documental de la institució, no 
pot eliminar-se en cap cas si no s’ha elaborat el preceptiu estudi per 
part de l’Arxiu i així ho ha aprovat la Comissió de Valoració 
corresponent. 
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5. En nom d’una col·laboració amb la Presidència de les cambres, es 
recomana que a l’inici de la tasca d’un nou equip del Gabinet de 
Presidència els seus responsables es reuneixin amb els responsables 
de l’Arxiu, perquè aquests els donin a conèixer les normes i directrius 
arxivístiques i els criteris a seguir sobre la seva gestió documental. 
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L’EMBRIÓ	DE	LA	GESTIÓ	DOCUMENTAL	ELECTRÒNICA:	

TREBALLS	SOBRE	UN	TRAMITADOR	
	A	PARTIR	DEL	REGISTRE	EN	CORTS	VALENCIANES	

MARÍA	JOSÉ	CUBELLS	PUERTES	
	

Aquesta comunicació es podria emmarcar dins de l’objectiu del grup de 
mantenir una fluida comunicació sobre els treballs que realitzem en 
cada parlament, encara que en aquest cas el resultat fos relativament 
frustrant en tractar-se d’una via que no té sortida, almenys no 
l’esperada. 
 
En Corts Valencianes s’han anat produint una sèrie de fites en el camí 
cap a l’administració electrònica amb la implantació de diferents 
components:  

 G-Registre (eina per a Registre) i G-EDE (eina per a la gestió 
d’expedients i documents electrònics): octubre de 2017. 

 Portafirmes: juny de 2018. 
 Seu electrònica: octubre 2018. 

 
Amb la implantació de G-Registre es dona compliment a la normativa 
SICRES 3.0 que forma part del conjunt de solucions del servei 
compartit de gestió del Registre, que s’ha anat adaptant gradualment 
amb la finalitat de complir els requeriments legals prevists a la Llei 
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Normalitza i estableix de manera única, global i completa el 
model de dades per a l’intercanvi d’assentaments entre entitats 
registrals amb independència del sistema de registre d’origen o 
destinació, i de la tecnologia d’intercanvi, la qual cosa garanteix la seva 
interoperabilitat. 
 
En contractar amb Guadaltel, l’empresa va oferir la possibilitat 
d’implantar el seu “tramitador”. L’Agenda de Tramitació d’aquesta 
empresa permet la tramitació dels processos i procediments iniciats 
per agents externs (per exemple, usuaris o ciutadans), així com la 
gestió de procediments d’índole interna. Existeixen dues versions: 
agenda per gestionar processos complexos i G-TaskManager per 
gestionar processos mitjans i senzills. Ambdues poden coexistir. 
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Es va iniciar llavors una sèrie de treballs per provar aquesta última 
solució conjuntament entre una analista d’aplicacions, un tècnic de 
gestió parlamentària i jo mateixa com a arxivera. 
 
El punt de partida va ser el que denominem “tramitació reglada”, que 
no és sinó la definició de tots els tràmits possibles pels quals pot passar 
una sèrie documental, contemplant tots els possibles supòsits i 
documents que poden donar-se. Per a l’ocasió es va revisar per 
complet, intentant diagramar els fluxos de treball i de documents, així 
com l’itinerari de signatures. Es van elaborar plantilles o models per a 
tots els possibles documents, totes les possibles vies de tramitació i els 
resultats possibles. 
 

 
Imatge 1. Tramitació reglada de la sèrie Preguntes amb resposta escrita. 

 
El procediment de treball establert consistia en l’anàlisi, la revisió i 
l’elaboració de propostes sobre la base de les reunions dels tres 
membres de l’equip de Corts, i la tramesa dels resultats a un analista de 
l’empresa que ens retornava el diagrama adaptat a la seva eina, que al 
seu torn es revisava i corregia. Així es va treballar amb diferents sèries 
documentals que es van triar sobre la base del criteri de senzillesa en 
la tramitació: 

 Preguntes amb resposta escrita. 
 Preguntes amb resposta oral en comissió. 
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 Interpel·lacions. 

Imatge 2. Definició de tràmits per a l’eina G-TaskManager. 
 

Imatge 3. Diagrama de fluxos a l’eina G-TaskManager. 
 

També es va fer el mateix estudi per a dos tràmits específics en el 
procediment legislatiu nous a la IX legislatura: 

 Sol·licitud de compareixença de participació ciutadana. 
 Presentació d’esmenes de participació ciutadana. 
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Finalment, després d’uns mesos es va abandonar aquesta via de treball 
per motius que comentarem a continuació, però sense deixar de 
reconèixer que, tenint l’oportunitat, era necessari posar a prova l’eina. 
 

 
 
Conclusions	
 
A pesar que, certament, com s’anuncia, és “un escriptori avançat de 
tasques de gestor, amb una interfície còmoda i amigable, i 
tecnològicament avançat”, l’eina G-TaskManager no ha resultat útil per 
gestionar els expedients d’iniciatives parlamentàries o de tràmits que 
s’han provat, donada la seva escassa flexibilitat. Per això, després dels 
treballs realitzats, des del Servei d’Informàtica es va proposar que els 
esforços s’encaminessin a partir d’aquell moment a estudiar la 
possibilitat de tramitar i gestionar sèries amb un procediment molt 
senzill, tant de documentació parlamentària com administrativa. Per a 
les tramitacions parlamentàries de major complexitat es requerirà 
sempre una solució ad hoc. 
 
Per això, ara, les línies de treball que s’obren són en relació al gestor 
documental que la mateixa empresa ofereix (G-EDE). En primer lloc 
implementarem el quadre de classificació de documents de Corts, per 
vincular els codis de les sèries més senzilles amb el tramitador i poder 
explotar totes dues eines. D’altra banda, podríem carregar tota la 
documentació digitalitzada els últims anys a l’Arxiu, prèvia certificació. 
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Però sobretot volia posar el focus en el necessari intercanvi 
d’informació entre els membres de la secció, ja que som en la nostra 
organització les persones responsables de la gestió documental. En 
aquest cas no hi ha fruit del treball, més enllà d’evitar que altres 
persones, en una altra institució, dediquin recursos i hores a estudiar 
la mateixa problemàtica, però en tot cas crec que s’ha de posar en 
comú. 
 
En cada parlament ens trobem amb problemàtiques similars o 
paral·leles, i hem de compartir, crec, els resultats dels nostres estudis i 
treballs de manera fluida per optimitzar els escassos recursos amb els 
quals habitualment comptem. Malgrat l’existència i el bon 
funcionament dels nostres grups de treball, pot ser que ens faci falta 
una “Diputació Permanent” per als temes de major rellevància o 
actualitat entre reunió i reunió. 
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TRANSPARÈNCIA,	ACCÉS	A	LA	INFORMACIÓ	
	I	GESTIÓ	DOCUMENTAL1	

MIGUEL	ÁNGEL	BLANES	CLIMENT	
 
 

Sumari 

1. Els motius i els ingredients de la transparència. 
2. Valoració global de la Llei de Transparència a Espanya: encerts 
i desencerts. 
3. Alguns casos reals molt significatius de falta de transparència 
parlamentària. 
4. Diferències entre les regulacions parlamentàries del dret 
d’accés a la informació pública. 
5. Mesures per millorar la transparència parlamentària des de 
diferents perspectives. 
6. L’accés a la informació pública en poder del Parlament que ha 
estat elaborada per terceres persones públiques o privades.	

	
1.	Els	motius	i	els	ingredients	de	la	transparència	
	
Els ciutadans no demanem més lleis. Ja n’hi ha suficients. Volem que es 
compleixin. De res no serveix tenir les normes més avançades i 
ambicioses contra la corrupció i a favor de la transparència si després 
aquestes no s’apliquen o si els mitjans per aconseguir la seva aplicació 
no funcionen perquè són desesperadament lents per falta de mitjans o 
molt costosos en termes temporals i econòmics.  
 

 
1 Ponència impartida en el Parlament de les Illes Balears per Miguel Ángel Blanes Climent, 
Doctor en Dret. Tècnic jurídic del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Correu 
electrònic: <mablanescliment@gmail.com>; Twitter: @mablanes; Blog: 
<http://miguelangelblanes.com>. És autor de la Tesi Doctoral titulada “La transparència 
informativa de las Administracions públiques. El dret de les persones a saber i l’obligació 
de difondre informació pública de forma activa”, defensada a la Universitat d’Alacant i que 
rebé la qualificació d’excel·lent “cum laude” per unanimitat del Tribunal integrat pels 
catedràtics de Dret Administratiu Dr. Sr. Juan José Díez Sánchez, Dr. Sr. Severiano 
Fernández Ramos i Dr. Sr. Emilio Guichot Reina. La tesi doctoral s’ha publicat per 
l’editorial Thomson-Reuters Aranzadi: <https://tinyurl.com/yxgr59js> i rebé el 2016 el 
Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat d’Alacant.  
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Continua faltant el més important, que existeixi una veritable voluntat 
política de ser transparent. I aquesta actitud no sempre existeix. Per 
descomptat, sense la constant pressió de la ciutadania, mai no 
s’aconseguirà canviar l’actitud de les autoritats, funcionaris o entitats 
que gestionen els fons públics.  
 
El repte està servit. El conjunt de la ciutadania ha de ser conscient de la 
importància que té per a la seva vida diària i els beneficis que poden 
obtenir si exigeixen transparència a les entitats que manegen fons 
públics: es reduirà la corrupció i s’evitarà el malbaratament dels 
nostres diners.  
 
En altres paraules, es podran tenir més i millors serveis públics amb 
menys imposts. La democràcia no consisteix només a votar cada quatre 
anys, sinó a participar en la gestió dels diners públics cada dia de l’any. 
 
Alguns autors parlen ja sense embuts que l’anomenat “dret a la 
transparència”, forma part de la tercera generació de drets de l’home i 
engloba, al seu torn, els següents drets: 
 

a) El dret a saber: els ciutadans tenen el dret a saber què ocorre a 
l’interior dels poders públics que estan al seu servei. 
b) El dret a controlar: si es coneix l’actuació dels poders públics és 
possible controlar la legalitat i l’oportunitat de les decisions que 
s’adopten, podent saber a més com s’utilitzen els fons públics i 
quin és el seu destí. 
c) El dret dels ciutadans a ser actors i no sols espectadors de la 
vida política: limitar la participació en l’exercici del poder a votar 
cada quatre o cinc anys equival, negar precisament la mateixa 
essència democràtica.  

 
Això explicaria el desinterès generalitzat dels ciutadans per la vida 
política i la desafecció cada dia major entre els representants del poble 
i els representats. 
 
La principal característica de la transparència és la seva estreta i 
indissoluble vinculació amb l’essència de la democràcia. La 
transparència és un pressupost indispensable de l’Estat de Dret quan 
possibilita el control i la rendició de comptes en tots els àmbits de la 
gestió pública. La democràcia sense control no és democràcia. 
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La protecció de dades personals no ha de servir d’excusa per denegar 
indegudament i sistemàticament l’accés a la informació pública. 
 

 
 
2.	Valoració	global	de	la	Llei	de	transparència	a	Espanya:	encerts	i	
desencerts	
 
Els ciutadans hem passat més 30 anys des de l’aprovació de la 
Constitució Espanyola de 1978 sense cap llei que regulés amb caràcter 
general la transparència i l’accés a la informació pública, excepte el 
limitat article 37 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Amb la nova Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (d’ara endavant, LTAIPBG), Espanya 
va deixar de ser un dels pocs països europeus que mancava d’una llei 
de transparència i accés a la informació pública.  
 
En l’actualitat, tenim una llei estatal i 14 lleis autonòmiques ja 
aprovades. La gran majoria dels parlaments espanyols han adaptat 
aquesta normativa sobre transparència a la seva organització interna, 
bé modificant el Reglament de la cambra, bé aprovant unes normes 
específiques de manera independent. 
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En molt poc temps, hem passat de no tenir a Espanya una llei específica 
en matèria de transparència a tenir 14 lleis fins al moment, així com 
d’altres normatives parlamentàries específiques la regulació de les 
quals, com veurem més endavant, no sempre resulta coincident. Al 
meu entendre, aquest al·luvió de normes enfosqueix en bona part la 
indispensable transparència, ja que la diversitat de règims jurídics i les 
diferents obligacions de publicitat activa generen bastant inseguretat 
jurídica. 
 
A més a més, convé destacar que, malgrat aquesta voluntat de ser 
transparent aprovant noves lleis, d’altra banda es navega en direcció 
contrària:  
 

a) Espanya encara no ha ratificat el Conveni del Consell d’Europa 
sobre accés als documents públics de 2009;  
b) Des de l’any 2011, si perds el plet contra una institució 
pública, et poden condemnar a pagar les costes, per la qual cosa 
és molt difícil acudir a la Justícia quan et deneguen l’accés a la 
informació pública: el cost mitjà d’advocat i procurador és de 
3.000 euros, més la possible condemna a pagar les despeses 
judicials de la institució pública. A més, cal tenir en compte 
l’enorme retard a poder accedir a la informació: es triga una 
mitjana de 2 anys a obtenir sentència judicial ferma. És més que 
probable que la informació hagi perdut tot el seu interès o 
utilitat.  
c) L’article 70.4 de la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, defineix 
l’expedient administratiu deixant de banda molta documentació 
(notes, esborranys, comunicacions o informes interns) que pot 
ser fins i tot destruïda. 

 
Els defectes de la LTAIPBG són nombrosos: 
 

a) El dret d’accés a la informació pública continua sense ser 
reconegut com un dret fonamental.  
b) Els límits o les excepcions continuen sent molt nombrosos, 
amplis i ambigus.  
c No estan totalment subjectes les entitats privades que presten 
serveis d’interès general, concessionaris o que reben fons 
públics. 
d) El silenci administratiu és negatiu.  
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e) La LTAIPBG s’aplica de manera supletòria en totes aquelles 
matèries que tinguin una normativa específica.  
f) Es contempla una entitat encarregada de resoldre les 
reclamacions –el Consell de Transparència i Bon Govern– que no 
té capacitat per aconseguir el compliment forçós de les seves 
resolucions –no pot imposar multes coercitives ni sancions–.  
g) I, finalment, el que al meu entendre és transcendental, no 
s’adopten mesures per millorar la protecció jurisdiccional del 
dret d’accés a la informació, de manera que, com s’ha dit, acudir a 
la Justícia en aquests casos és molt car i molt lent.  

 
Aquesta injusta situació provoca que a les autoritats públiques, sabent 
la inoperància i la lentitud de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
no els preocupi gens ni mica seguir sense contestar les sol·licituds 
d’accés a la informació presentades pels ciutadans o denegar-les sense 
major fonament.  
 
Els responsables polítics saben que la decisió de la Justícia es produirà 
amb tant de retard que poden gaudir d’un temps valuós sense facilitar 
la informació. En el pitjor dels casos, quan es produeixi la fermesa de la 
sentència, ells ja ocuparan un altre càrrec públic diferent i l’opinió 
pública, en el seu cas, s’haurà oblidat del cas.  
 
Al meu entendre, el dret d’accés a la informació pública, com a dret 
fonamental que considero que és, hauria de tutelar-se per un 
procediment judicial especial, sumari i oral, en el qual no calgués pagar 
cap taxa i que la condemna en costes només fora en els casos de 
temeritat o mala fe.  
 
La valoració global de la LTAIPBG no és positiva. Si bé és cert que 
omple el buit existent respecte de la falta d’una llei específica que 
reguli el dret d’accés a la informació pública, no ho és menys que conté 
massa insuficiències per millorar la transparència informativa de les 
entitats públiques o privades finançades amb fons públics. 
 
El tret positiu que conté la LTAIPBG és que introdueix per primera 
vegada obligacions de publicitat activa en la seu electrònica o pàgina 
web, és a dir, s’han de publicar determinades dades sense que el 
ciutadà ho sol·liciti. No obstant això, després d’analitzar totes les 
intervencions parlamentàries produïdes durant la tramitació de la 
LTAIPBG, resulta desolador comprovar que alguns partits polítics es 
van negar al fet que el dret d’accés a la informació pública fos 
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reconegut com un dret fonamental perquè això implicaria la seva 
regulació per llei orgànica i l’exclusió de les competències 
autonòmiques en la matèria i, per tant, la impossibilitat d’aprovar una 
llei de transparència pròpia,2 com succeeix en matèria de protecció de 
dades personals (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre). 

 

 
 
3.	Alguns	casos	reals	molt	significatius	de	 falta	de	 transparència	
parlamentària	
 

 SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓ EUROPEA DE 
DATA 25/09/2018 
Uns periodistes havien sol·licitat al Parlament Europeu 
informació sobre la justificació de les dietes que reben els 
eurodiputats. El Tribunal General de la Unió Europea ratifica la 
decisió parlamentària de denegar l’accés a la informació per dos 

 
2 Diari de Sessions del Ple del Congrés dels Diputats núm. 117, de data 30 de maig de 2013, 
pàg. 26. La Vicepresidenta del Govern expressà que “si és un dret fonamental s’esgota la 
totalitat perquè no pot existir legislació bàsica, la legislació és completa per garantir la 
igualtat. Si és un dret d’una altra naturalesa, en aquest cas poden, com s’ha fet en algunes 
comunitats autònomes, regular-lo”. En el mateix sentit, el representant del Grup 
Parlamentari Basc, en la sessió plenària del Congrés dels Diputats de data de 12 de 
setembre de 2013, manifestà que “si el dret que aquí es consagra fos un dret fonamental, 
no hi hauria cap escletxa per normativitzar o legislar en l’àmbit autonòmic. Crida l’atenció 
que partits nacionalistes invoquin el caràcter de dret fonamental d’allò que aquí es 
preconitza perquè és com abdicar de qualsevol tipus de competència autonòmica”. Diari 
de Sessions núm. 136, de data 12 de setembre de 2013, pàg. 30. En aquesta mateixa sessió 
plenària, el portaveu del Grup Parlamentari d’Unió Progrés i Democràcia alertà sobre el 
risc de tenir “disset sistemes de transparència diferents”. 
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motius: d’una banda, com que no existeix l’obligació de justificar 
el destí dels diners rebuts per aquest concepte, no existeix cap 
documentació justificativa, i d’altra banda, perquè es considera 
que conèixer la quantitat que cada eurodiputat rep en concepte 
de dietes vulnera el seu dret a la protecció de les dades 
personals. 

 
 RESOLUCIÓ DE LA MESA DEL SENAT DE DATA 22/09/2015 

S’havia sol·licitat un llistat dels viatges dels senadors amb càrrec 
al pressupost durant la legislatura 2011 a 2015 amb el següent 
desglossament: nom del senador, tipus d’activitat, origen i 
destinació del viatge. El Senat inadmet la sol·licitud d’informació 
perquè considera que la informació desglossada precisa d’una 
reelaboració prèvia. 

 
 INFORME DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

SOBRE L’AVALUACIÓ DELS ÒRGANS CONSTITUCIONALS I 
REGULADORS (pàg. 42) 
El Consell de Transparència i Bon Govern elabora un informe 
sobre el grau de compliment de les obligacions de publicitat 
activa per part dels portals de transparència de les principals 
institucions constitucionals. Respecte del Congrés, recomana que 
a l’apartat relatiu als “Viatges” no apareguin, com succeeix en 
l’actualitat, dades de caràcter global, sinó que aquesta informació 
ha de publicar-se amb detall de qui són els diputats que viatgen i 
el cost dels desplaçaments. Aquesta recomanació no ha estat 
acceptada. 

 
 RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES A LES CORTS 

VALENCIANES DE DATA 22/05/2018 
Un ciutadà havia sol·licitat al Parlament valencià informació 
sobre la justificació de les subvencions que reben els grups 
parlamentaris. El Defensor del Poble valencià va recomanar que 
es lliurés al sol·licitant la comptabilitat que acredita el destí de la 
subvenció per a despeses de funcionament dels grups 
parlamentaris de les Corts. Aquesta recomanació no ha estat 
acceptada. 

 
 SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE DATA 25/02/2013  

El secret del sumari no impedeix als diputats parlamentaris 
obtenir una còpia dels contractes menors adjudicats amb 
anterioritat al procés penal. La negativa a facilitar aquesta 



XXIII Reunió Anual del Grup Espanyol d’Arxius SPP/ICA 

 
70

informació pública suposa una clara vulneració del dret 
fonamental de l’article 23.2 de la Constitució Espanyola.  

 
4.	 Diferències	 entre	 les	 regulacions	 parlamentàries	 del	 dret	
d’accés	a	la	informació	pública	
	
4.1.	Informació	pública	
 
Respecte del concepte d’informació pública, la majoria de parlaments 
defineixen la informació pública de la mateixa manera que la LTAIPBG. 
No obstant això, la Junta General del Principat d’Astúries la defineix de 
forma més restrictiva, ja que només considera com a tal la que hagi 
estat generada per la mateixa Junta, i descarta la que es troba en el seu 
poder que ha estat elaborada per altres entitats públiques o tercers. 
 
4.2.	Sol·licitant	
 
Algunes normatives parlamentàries introdueixen alguns requisits que 
no estan prevists en la LTAIPBG: 16 anys (Catalunya), 14 anys (Aragó) 
i que el sol·licitant resideixi o tingui el seu domicili social a Andalusia. 
 
4.3.	Falta	de	resposta	del	Parlament	
 
En la majoria dels parlaments, el silenci s’entén negatiu, és a dir, si el 
Parlament no contesta expressament la sol·licitud d’informació, 
s’entén que ha estat desestimada. Solament en el parlament català i 
valencià el silenci és positiu, el qual, per l’autonomia parlamentària, 
podria persistir malgrat la recent Sentència del Tribunal Constitucional 
de data 4/10/2018, que ha anul·lat l’article de la Llei de transparència 
d’Aragó que considerava el silenci com a positiu, entenent que el 
precepte de la LTAIPBG que considera el silenci com a negatiu és 
legislació bàsica que no pot ser desconegut pel legislador autonòmic.  
 
4.4.	Causa	d’inadmissió	nova	
 
Les regulacions del dret d’accés a la informació parlamentària 
contemplen una causa d’inadmissió que no està prevista a la LTAIPBG: 
expressions indecoroses i mers judicis de valor o opinions (parlament 
valencià, Corts de Castella i Lleó, Congrés dels Diputats). 
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4.5.	Òrgan	encarregat	de	resoldre	les	sol·licituds	
 
A la gran majoria de les cambres, l’òrgan encarregat de resoldre les 
sol·licituds d’accés a la informació és la Mesa del Parlament, amb les 
següents excepcions: lletrat major (parlaments valencià i de La Rioja) i 
Secretaria General (Assemblees de Madrid i Múrcia). 
 
4.6.	Creació	d’un	òrgan	consultiu	nou	
 
Amb motiu de l’adaptació de la legislació de transparència a la 
normativa interna, alguns parlaments han aprofitat l’ocasió per crear 
un òrgan consultiu nou: Comissió d’Accés a la Informació Pública del 
Congrés dels Diputats i Comissió d’Accés a la Informació Pública de 
l’Assemblea de Madrid.  
 
4.7.	Termini	de	resolució	
 
El termini per contestar les sol·licituds d’informació és d’un mes, 
prorrogable per un altre més, excepte en el Parlament andalús, on és 
de 20 dies. 
 
4.8.	Recurs	facultatiu	
 
Contra la resolució emesa en contestació a la sol·licitud d’informació, a 
la majoria dels parlaments els sol·licitants poden presentar 
voluntàriament un recurs davant la Mesa, és a dir, davant el mateix 
òrgan que ha resolt la sol·licitud.  
 
En el Reglament del Parlament català, es preveu que sigui la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, coneguda com 
GAIP, qui resolgui els recursos. No obstant això, no s’ha subscrit el 
necessari conveni per fer-ho possible.  
 
Finalment, en la regulació dels Parlaments de Cantàbria i Canàries, no 
cal recórrer davant la decisió de la Mesa, excepte el posterior recurs 
jurisdiccional.  
 
4.9.	Un	privilegi	injustificat	
 
Contra les resolucions dictades pel Congrés dels Diputats, Senat i 
parlaments autonòmics en relació amb les seves activitats subjectes a 
Dret Administratiu, no cal presentar la reclamació en matèria de 
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transparència davant el Consell de Transparència i Bon Govern i 
institucions autonòmiques anàlogues (art. 23.2 LTAIPB). 
 
Al meu entendre, si les lleis de transparència han creat institucions o 
organismes dotats d’autonomia funcional per vetllar pel compliment 
de les obligacions de publicitat activa i tutelar l’exercici del dret d’accés 
a la informació pública, no entenc quines raons d’interès públic poden 
justificar que els diputats i ciutadans no puguin presentar una 
reclamació en matèria de transparència davant una institució diferent 
a la Mesa del Parlament, abans d’acudir als lents i cars Tribunals de 
Justícia.  
 
La majoria dels recursos presentats davant la Mesa són desestimats 
perquè es formulen davant el mateix òrgan que ha desestimat la 
sol·licitud d’informació pública i no és freqüent que el mateix òrgan 
canviï de sentit la seva resolució. En canvi, acudir a una institució amb 
autonomia funcional diferent de la Mesa és gratuït, ràpid i pot 
aconseguir un accés a la informació pública moltíssim més ràpid que 
acudir a la via judicial.  
 
5.	 Mesures	 per	 millorar	 la	 transparència	 des	 de	 diferents	
perspectives	
 
5.1.	Impulsar	una	cultura	de	transparència	
 

 La informació parlamentària pertany a la ciutadania. 
 Els límits i les excepcions legals han d’interpretar-se de manera 

restrictiva. 
 Tota la normativa i l’activitat parlamentària ha d’estar orientada 

a promoure la transparència. 
 Promoure la transparència impulsant la supervisió, adoptant les 

mesures i recomanacions efectuades pels comissionats 
parlamentaris fiscalitzadors: Tribunals de Comptes i Defensors 
del Poble. 

 
5.2.	Publicitar	la	informació	parlamentària	
 

 Potenciar el Portal de Transparència (les obligacions legals són 
mínimes). 

 Subministrar informació en formats oberts i reutilitzables. 
 Millorar els cercadors d’informació i l’actualització d’aquesta. 
 Incrementar la comunicació bidireccional en xarxes socials.  
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5.3	Facilitar	l’accés	a	la	informació	parlamentària	
 

 Utilitzar un llenguatge clar i senzill, sense tecnicismes ni 
paràgrafs interminables, de manera que sigui comprensible per a 
qualsevol persona.  

 Contestar les sol·licituds d’informació dintre del termini i en la 
forma escaient, explicant les raons que justifiquen la decisió. 

 Publicar en el portal les resolucions a les sol·licituds i, si escau, 
als recursos. 

 
5.4.	Potenciar	els	arxius	i	la	gestió	documental	
 

 Extremar el compliment de les normes de política de gestió, 
conservació i eliminació de documents de l’arxiu parlamentari. 

 Impulsar el funcionament de les comissions de gestió i valoració 
documental. 

 Garantir la presència d’una persona experta en gestió 
documental en les unitats d’informació, Secretaria General i 
comissions. 

 
6.	L’accés	a	la	informació	pública	en	poder	del	Parlament	que	ha	
estat	elaborada	per	terceres	persones	públiques	o	privades	
 
Durant el torn de preguntes posterior a l’exposició de la ponència, una 
de les qüestions que va suscitar més interès va ser la següent: com 
resoldre les sol·licituds d’accés a la informació que estan en possessió 
del Parlament però que han estat generades o elaborades per altres 
institucions públiques.  
 
Convé transcriure a continuació el referit article 19.4 de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTAIPBG): 
 

“Quan la informació objecte de la sol·licitud, fins i tot obrant 
en poder del subjecte al qual es dirigeix, hagi estat elaborada 
o generada en la seva integritat o part principal per un altre, 
se li trametrà la sol·licitud a aquest perquè decideixi sobre 
l’accés”. 

 
Per interpretar aquest precepte res millor que acudir als criteris que 
ens brinda l’article 3.1 del Codi Civil: 
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“Les normes s’interpretaran segons el sentit propi de les 
seves paraules, en relació amb el context, els antecedents 
històrics i legislatius i la realitat social del temps en què han 
de ser aplicades, atenent fonamentalment l’esperit i la 
finalitat d’aquelles”. 

 
1. Primer criteri interpretatiu (literal): “el sentit propi de les seves 
paraules”. 
 
L’article 19.4 de la LTAIPBG diu que se li trametrà la sol·licitud “perquè 
decideixi sobre l’accés”, la qual cosa no és el mateix que “resoldre la 
sol·licitud d’accés a la informació”. 
 
L’article 20.1 de la LTAIPBG diu expressament que “la resolució que es 
concedeixi o denegui l’accés haurà de notificar-se al sol·licitant i als 
tercers afectats que així ho hagin sol·licitat (…)”. 
 
Si el legislador hagués volgut que les sol·licituds d’accés als documents 
elaborats o generats en la seva integritat o part principal per un altre 
fossin resoltes per aquest, així ho hauria dit expressament, de tal forma 
que en lloc de dir “perquè decideixi sobre l’accés”, hauria dit “perquè 
resolgui la sol·licitud”, la qual cosa és ben diferent. 
 
2. Segon criteri interpretatiu (sistemàtic): “en relació amb el context”. 
 
La LTAIPBG és molt clara a l’hora d’establir una relació jurídica 
bilateral entre el sol·licitant d’informació i l’entitat subjecta a la qual es 
dirigeix. L’article 17.1 de la LTAIPBG indica que la sol·licitud “(…) 
haurà de dirigir-se al titular de l’òrgan administratiu o entitat que 
posseeixi la informació (…)” i l’article 20.1 que “la resolució en la qual 
es concedeixi o denegui l’accés (…)” serà dictada “(…) per l’òrgan 
competent per resoldre”. 
 
Dit en altres paraules, quan s’exercita el dret d’accés a la informació 
pública, la relació juridicoadministrativa s’entaula entre dues 
persones, el sol·licitant de la informació i l’òrgan que posseeix la 
informació. Les restants persones són sempre tercers.  
 
Si els drets o interessos d’aquests tercers poden veure’s afectats per 
l’accés a la informació pública, se’ls ha d’escoltar o donar audiència 
amb anterioritat a resoldre la sol·licitud. En aquesta situació es troben, 
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per exemple, els titulars de dades personals o els autors dels 
documents.  
 
A més de respectar-se el principi d’audiència prèvia per no generar-los 
cap mena d’indefensió, la finalitat és clara: qui millor que l’autor dels 
documents per a indicar si existeix alguna limitació o excepció legal 
per accedir a aquests. 
 
Seguint amb el criteri sistemàtic, aquesta és la interpretació que ha de 
fer-se de l’apartat quart de l’article 19, ja que en el paràgraf 
immediatament anterior, el tercer, es refereix a l’audiència als tercers 
afectats, dins del context de la tramitació de la sol·licitud d’informació 
que regula l’article 19. 
 
3. Tercer criteri interpretatiu: “els antecedents històrics i legislatius”. 
 
Ni l’antiga Llei de procediment administratiu de 1958, ni la posterior 
Llei 30/1992, ni l’actual Llei 39/2015, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, ni cap legislació administrativa 
sectorial, no han permès que una sol·licitud o un escrit dirigit a una 
administració pública pugui ser resolt per una tercera persona, que bé 
pot ser, per exemple, un organisme internacional o una persona 
privada, si tots dos són els autors del document. 
 
D’una banda, perquè una llei espanyola no pot imposar la competència 
a un organisme internacional per resoldre una sol·licitud dirigida a una 
administració espanyola. I per un altre, perquè la legislació 
administrativa tampoc no pot obligar una entitat privada a resoldre 
una sol·licitud d’accés a la informació pública. 
 
4. Quart criteri interpretatiu: “la realitat social del temps en què han de 
ser aplicades”. 
 
Com abundarem en el següent apartat, el preàmbul de la LTAIPBG 
descriu la realitat social en aquests termes: “una societat que és crítica, 
exigent i que demanda participació dels poders públics”. 
 
Aquesta realitat no és exclusiva d’Espanya. També existeix en el si de la 
Unió Europea, on l’anomenada “regla de l’autor” ha estat 
reiteradament rebutjada per la jurisprudència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea perquè aquesta interpretació comporta el risc de 
consagrar una reducció potencialment considerable del grau de 
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transparència del procés comunitari de presa de decisions, en contra 
dels objectius perseguits pel Reglament núm. 1049/2001, del 
Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2001, relatiu a 
l’accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i 
de la Comissió. 
 
L’article 4 del referit Reglament 1049/2001, en els seus apartats 4 i 5, 
disposa el següent: 
 

“4. En el cas de documents de tercers, la institució consultarà 
als tercers amb la finalitat de verificar si són aplicables les 
excepcions previstes en [l’apartat 2], tret que es dedueixi 
amb claredat que s’ha de permetre o denegar la divulgació 
d’aquests. 
 
5. Un Estat membre podrà sol·licitar a una institució que no 
divulgui sense el seu consentiment previ un document 
originari d’aquest Estat”. 

 
Aquestes disposicions han estat interpretades pel Tribunal de Justícia 
de la Unió Europa (Gran Sala), a la seva Sentència de 18 desembre 
2007 (Assumpte C-64/05 P, Cas Suècia contra IFAW Internationaler 
Tierschutz-Fonds GmbHotros, Ponent: K. Schiemann), establint la 
següent jurisprudència (fonaments 75, 76 i 88), en el sentit de 
considerar que l’aplicabilitat d’una determinada normativa no està en 
funció de l’origen del document, sinó de l’òrgan al qual es dirigeix la 
petició d’accés: 
 

“(…) l’article 4, apartat 5, del Reglament núm. 1049/2001 no 
pot interpretar-se en el sentit que dota l’Estat membre d’un 
dret de vet general i incondicional per oposar-se 
discrecionalment a la divulgació de documents que en 
procedeixen i en poder d’una institució, de manera que 
l’accés deixi d’estar regulat per les disposicions d’aquest 
Reglament per estar sotmès únicament al Dret nacional. 
 
 (…) diversos elements advoquen per una interpretació de 
l’article 4, apartat 5, segons la qual l’exercici de la facultat que 
aquesta disposició confereix a l’Estat membre es troba limitat 
per les excepcions materials enumerades en els apartats 1 a 3 
del mateix article, resultant, referent a això, que simplement 
es reconeix a l’Estat membre una facultat de participació en la 
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decisió comunitària. Des d’aquest punt de vista, el 
consentiment previ de l’Estat membre al qual es refereix 
aquest apartat 5, no resulta un dret de vet discrecional, sinó 
una espècie de dictamen conforme sobre la inexistència de 
motius d’excepció derivats dels apartats 1 a 3 (…). 
 
 (…) la institució no pot admetre l’oposició manifestada per 
un Estat membre a divulgar un document procedent d’aquest 
si aquesta oposició manca de tota motivació o si la motivació 
aportada no s’articula sobre les excepcions enumerades a 
l’article 4, apartats 1 a 3, del Reglament núm. 1049/2001. 
Quan, malgrat la petició expressa en aquest sentit dirigida 
per la institució a l’Estat membre de què es tracta, aquest no 
aporta aquesta motivació, la institució, si així ho considera, 
per part seva, que no s’aplica cap d’aquestes excepcions, ha 
de permetre l’accés al document sol·licitat (…)”. 
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GRUP	DE	TREBALL	DE	VALORACIÓ	DE	SÈRIES.	PRESENTACIÓ	DE	
LES	PROPOSTES	DE	VALORACIÓ	DE	LES	SÈRIES:	MESA	DE	LA	
CAMBRA	–	REUNIONS,	I	JUNTA	DE	PORTAVEUS	–	REUNIONS	

MARÍA	JOSÉ	VIAN	DEL	POZO	–	JORGE	MOZO	CAAMAÑO	
 
Es presenten en aquesta reunió del Grup Espanyol d’Arxius i Arxivers 
Parlamentaris i Partits Polítics del Consell Internacional d’Arxius 
(SPP/ICA) sengles propostes d’estudi i valoració de les sèries 
documentals “Mesa de la cambra–Reunions” i “Junta de Portaveus–
Reunions” del Patrimoni Documental de les Corts de Castella i Lleó que, 
una vegada presentades i aprovades per la Comissió de Valoració i 
Accés de les Corts de Castella i Lleó, constituiran el calendari de 
conservació i accés de cadascuna.  
 
L’objectiu d’aquesta presentació és posar-los a la disposició del Grup 
perquè puguin prendre’s com a referència per a l’homogeneïtzació, 
d’almenys, la seva qualificació i del seu accés, així com perquè els 
assistents puguin aportar els comentaris i generar el debat oportú 
sobre aquestes propostes. 
 
Aquestes propostes d’estudi, com no podia ser d’una altra manera, 
s’han realitzat seguint la fitxa normalitzada de selecció i avaluació de 
sèries aprovada en la XV Reunió Anual del Grup celebrada a Sevilla el 
19, 20 i 21 de maig de 2011, i s’hi han aplicat petites millores que 
durant l’estudi s’han considerat necessàries. 
 
Les propostes són les que han realitzat els arxivers de les Corts de 
Castella i Lleó, María José Vian i Jorge Mozo, i en el moment de la 
presentació estan pendents de la seva aprovació per part de la 
Comissió de Valoració i Accés de les Corts de Castella i Lleó.1 
	

 
1 Aprovades per la Comissió de Valoració i Accés de les Corts de Castella i Lleó el 14 de 
març de 2019. Resolució de la Mesa de les Corts de Castella i Lleó de 22 de març de 2019, 
per la qual s’aproven els calendaris de conservació i accés de determinades sèries 
documentals del patrimoni documental de les Corts de Castella i Lleó, [en línia] 
<https://tinyurl.com/yb7jwvy3> [Consulta: 15/01/2019]. 
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Resum	de	la	proposta	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol	de	la	
sèrie	

Mesa	de	la	Cambra	‐	Reunions 

Codi	 1.10.3.1	
Productor(s)	 Secretaria	General	
Dates	
extremes	

1983‐	

Suport	 Paper	/	Electrònic	
Volum	 341	capses	
Selecció	 Conservació	 permanent:	 en finalitzar la legislatura (4 anys) es 

procedeix a la transferència i la conservació permanent de tots els 
expedients de les reunions produïts i tramesos per la Secretaria 
General. 
Així mateix es conserven les actes originals (duplicats) de la I 
legislatura transferides pel Grup Parlamentari Socialista. 
Eliminació del duplicat de la convocatòria dirigida des de la 
Secretaria General al Negociat de Gestió Parlamentària durant els 
anys 1983-2009 i de les còpies dels expedients transferits pel 
Gabinet de Presidència, Secretaria Primera i Vicepresidència 
Primera (carpeta en paper lliurada a aquests membres de la Mesa 
abans de les reunions). 

Accés	 Restricció	parcial	
Efectes	
immediats	de	
la	valoració	

 Eliminació de 69 capses a l’Arxiu de les Corts de Castella i 
Lleó. 

 Estableix el calendari de transferències de la documentació 
de conservació permanent i eliminació de la documentació 
no seleccionada.	

 Fixa els motius de restricció d’accés a la documentació, el 
termini i s’implanten accions per afavorir la consulta de 
l’expedient o de les parts d’aquest. 

 No incloure als expedients documentació original 
pertanyent a altres sèries. 

 No transferir a l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó 
documentació d’aquesta sèries que no sigui de conservació 
permanent.	
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I.	Identificació	
 
1.1.	Títol	de	la	sèrie	
 

Denominació	vigent Mesa de la Cambra – Reunions 
Sigles MCR 

Denominacions	anteriors  
Codi	de	la	sèrie 1.10.3.1 

 
1.2.	Dates	extremes	i	legislatures	
 
Data	inicial	 1983-05-21 Data	final	 	

		
1.3.	Funció 
 
 
Convocatòria i desenvolupament de les reunions de l’òrgan rector de les Corts de Castella i 
Lleó deixant constància dels assumptes tractats, opinions i acords aconseguits.  
 
Com a òrgan rector corresponen a la Mesa de la cambra les següents funcions:2 
1r Adoptar totes les decisions i mesures que requereixin l’organització del treball i el règim i 
govern interiors de les Corts. 
2n Elaborar el projecte de pressupost de les Corts, dirigir i controlar l’execució del pressupost 
aprovat i presentar a la cambra, al final de cada exercici, un informe sobre el seu compliment. 
3r Aprovar la plantilla del personal de les Corts i les normes que en regulin l’accés. 
4t Ordenar les despeses de les Corts, sense perjudici de les delegacions que pugui acordar. 
5è Qualificar, conformement al Reglament, els escrits i documents d’índole parlamentària, així 
com declarar-ne l’admissibilitat o la inadmissibilitat. 
6è Decidir la tramitació de tots els escrits i documents d’índole parlamentària d’acord amb les 
normes establertes en aquest reglament. Tant si la resolució és tramitar-los en el si de les 
pròpies Corts, o dirigir-los a altres institucions, com si se’n resol l’arxivament, s’informarà de 
la decisió adoptada al peticionari o als peticionaris. 
7è Programar les línies generals d’actuació de les Corts, fixar el calendari d’activitats del Ple i 
de les comissions per a cada període de sessions i coordinar els treballs dels seus diferents 
òrgans, tot això prèvia audiència de la Junta de Portaveus. 
8è Examinar les peticions individuals o col·lectives que rebin les Corts i acordar la seva 
tramesa, per conducte del president, a l’autoritat o als òrgans pertinents. 
9è Assignar els escons a la sala de sessions als diferents grups parlamentaris, una vegada oïda 
la Junta de Portaveus. 
10è Sol·licitar el parer de la Junta de Portaveus sempre que es consideri convenient. 
11è Qualssevol altres que li encomani el Reglament de les Corts de Castella i Lleó i aquelles 
que no estiguin atribuïdes a un òrgan específic. 
 
 

 
2 Article 27 del Reglament de les Corts de Castella i Lleó, aprovat pel Ple de les Corts el 24 
de febrer de 1990, modificat el 14 de febrer de 1997, l’11 de maig de 2005, el 27 de febrer 
de 2014 i el 25 de novembre de 2015. 

Legislatures	 I -  
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1.4.	Volum	
 
Nombre	unitats	d’instal·lació	 341 capses 
Creixement	anual	previst 18 capses 
 
1.5.	Suport	i	format	
 
Suport Format 
Paper Altres (expedients) X 
Electrònic Servidor X 

	
1.6.	Característiques	físiques	i	requisits	tècnics	
	
Paper en bon estat de conservació. 

Digitalització no certificada realitzada per l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó. S’escaneja 
l’acta per a la seva consulta en format PDF a una resolució de 300 ppp en blanc i negre i 
tractament OCR. 

	
1.7.	Ubicació	física/Arxiu	de	custòdia	
	

Arxiu de les Corts de Castella i Lleó / Arxiu de Gestió de la Secretaria General 

	
1.8.	Legislació	reguladora	de	l’activitat	
	
A)	General:	

 

Disposició Data	de	
publicació 

Butlletí Núm. Butlletí 
corr.	err. 

Núm. 

Estatut d’Autonomia de 
Castella i Lleó (LO 4/1983, 
de 25 de febrer, art. 12) 

02-03-1983 
10-03-1983 

BOE 
BOCYL 

52 
5   

Modificació de l’Estatut 
d’Autonomia de Castella i 
Lleó (LO 11/1994, de 24 de 
març art. 12) 

12-05-1994 
25-03-1994  
07-04-1994 

BOCCYL 
BOE 

BOCYL 

183 
72 
66 

 
 

19-04-1994 

 
 

74 

Modificació de l’Estatut 
d’Autonomia de Castella i 
Lleó (LO 4/1999, de 8 de 
gener, art. 13) 

09-05-1998  
09-01-1999 
22-01-1999 

BOCCYL 
BOE 

BOCYL 

222 
8 

14 

 
 

26-02-1999 

 
 

39 

Modificació de l’Estatut 
d’Autonomia de Castella i 
Lleó (LO 14/2007, de 30 de 
novembre, art. 23) 

15-12-2006 
01-12-2007 
03-12-2007 

BOCCYL 
BOE 

BOCYL 

328 
288 
234 
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B)	Pròpia:	
 

Disposició Data	de	
publicació 

Butlletí Núm. Butlletí 
corr.	err. 

Núm. 

Projecte de Normes Provisionals 
d’Organització i Funcionament de 
les Corts de Castella i Lleó (art. 6) 
(aplicació provisional del 
Reglament del Congrés dels 
Diputats BOE 5-3-1982 Títol III, 
Capítol Primer, “De la Mesa ” (art. 
30 a 38). 

28-06-1983  BOCCYL 1   

Reglament de les Corts de Castella i 
Lleó, Títol III, Capítol Primer “De la 
Mesa”, (art. 27 a 37) 

11-06-1984  BOCCYL 27 25-06-1984 29 

Reforma del Reglament de les 
Corts de Castella i Lleó, Títol III, 
Capítol Primer “De la Mesa”, (art. 
26 a 36) 

05-03-1990  BOCCYL 132   

Reforma del Reglament de les 
Corts de Castella i Lleó, Títol III, 
Capítol Primer “De la Mesa”, (art. 
26 a 36) 

29-07-2005  BOCCYL 179   

Reforma del Reglament de les 
Corts de Castella i Lleó, Títol III, 
Capítol Primer “De la Mesa”, (art. 
26 a 36) 

27-11-2015 BOCCYL 58   

Resolució de la Presidència de les 
Corts de Castella i Lleó de 22 de 
novembre de 2012 per la qual es 
regula la utilització de correu 
electrònic per a la convocatòria de 
les sessions d’òrgans de les Corts 
de Castella i Lleó. 

11-12-2012 BOCCYL 173   

	
1.9.	Tramitació	i	documents	que	composen	l’expedient	
	  

Tràmit Unitat	
tramitadora 

Documents 
 

Suport 
 

Original
/Còpia 

Convocar els seus 
membres a la data i hora 
assenyalades. Es reuneix 
per convocatòria del 
president. 

Secretaria General 
 
Negociat de Gestió 
Parlamentària 

Convocatòria  
 
1983-2009 
 
2016- 

Paper 
 
Paper 
 
Electrònic 

O 
 

O 
 

C 
Establir els assumptes a 
tractar a cada reunió.  

Secretaria General Ordre del dia Paper O 

Comunicar canvis a la 
convocatòria (de dia, 
d’hora, de l’ordre del 
dia, etc.) 

Secretaria General 
 
Negociat de Gestió 
Parlamentària 

Comunicació 
 
2016- 

Paper 
 
Electrònic 

O 
 

C 
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Tràmit Unitat	
tramitadora 

Documents 
 

Suport 
 

Original
/Còpia 

Desconvocar els seus 
membres a una reunió 
prèviament convocada 

Secretaria General Desconvocatòria Paper O 

Donar a conèixer als 
membres la 
documentació 
relacionada amb els 
assumptes a tractar 

Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negociat de Gestió 
Parlamentària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei de Gestió 
Administrativa 

Còpia de la 
documentació 
sobre assumptes 
tractats. 
 
Pot incloure 
documentació 
original com: 
informes jurídics, 
informes i 
propostes 
d’Intervenció, 
correspondència o 
informes 
econòmics i 
propostes del 
Procurador del 
Comú. 
 
Posada a 
disposició en el 
Repositori 
d’iniciatives del 
llistat d’assumptes 
parlamentaris 
amb informe 
favorable o 
desfavorable i 
resum i 
documents dels 
assumptes 
parlamentaris 
presentats al 
Registre General. 
 
Posada a 
disposició en el 
Repositori del 
“Portal de Mesas” 
de còpia de la 
documentació 
d’assumptes de 
règim intern. 

Paper 
 
 
 
 
Paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrònic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrònic 

C 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

Deixar constància dels 
membres que 
assisteixen a la reunió 

Secretaria General Full de signatures 
(I legislatura) 

Paper O 
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Tràmit Unitat	
tramitadora 

Documents 
 

Suport 
 

Original
/Còpia 

Deixar constància dels 
membres que 
assisteixen a la reunió, 
dels assumptes tractats, 
així com de les opinions 
i dels acords assolits. 

Secretaria General Acta (o esborrany, 
si n’és el cas) 

Paper 
 
 
Electrònic 

O 
 
 

C 

Formalitzar les 
decisions preses  

Secretaria General Resolucions i 
acords 

Paper O 

Comunicar les decisions 
preses per iniciar-ne 
l’execució 

Secretaria General Nota interior i 
llistat (“escritos 
parlamentarios 
admitidos o 
inadmitidos a 
trámite”) 

Paper O 

	
1.10.	Ordenació	
	
 Ordenació numèrica 
X Ordenació cronològica 
 Ordenació alfabètica:     Onomàstica  Matèries  Geogràfica  
 Altres 

	
1.11.	Documentació	relacionada	
	

Nom	de	la	Sèrie	 Unitat	Administrativa	
Mesa de la Cambra - Reunions Fotografies  Gabinet de Presidència 
Junta de Portaveus - Reunions Serveis Jurídics 
Comunicacions internes Negociat de Gestió Parlamentària 
Pràcticament totes les sèries documentals contenen 
documentació relacionada a causa de les àmplies 
funcions que té aquest òrgan rector  

Totes 

	
1.12.	Instruments	de	control	o	descripció	
	

Base de dades de l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó (Programa FLORA) 

	
1.13.	Consulta	
	

Freqüència	 
Alta (2018: 24 consultes i 9 consultes els mesos de gener i febrer de 
2019) 

Nombre	de	
reproduccions	i	
finalitat 

A partir de 2017 l’Arxiu realitza una còpia digital (no certificada) de 
consulta de les actes de les meses de totes les legislatures. 
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1.14.	Anàlisi	funcional	de	l’organització	
	
Denominació	de	la	
unitat	productora 

Secretaria General 

Denominació	de	les	
unitats	remitents 
 
 
	 

Negociat de Gestió Parlamentària  
Gabinet de Presidència 
Secretaria Primera 
Vicepresidència Primera 
Grup Parlamentari Socialista 

	
Fins a l’any 2015 la Mesa	 de	 la	 cambra estava integrada pel president de les Corts, dos 
vicepresidents i dos secretaris, que passaren a ser tres a partir de la Reforma del Reglament 
de les Corts de 25 de novembre d’aquest any. La Mesa està assessorada per un lletrat de la 
cambra que assisteix a les reunions, en redacta l’acta i s’encarrega, sota la direcció del 
president, de l’execució dels acords.3  
 
El secretari	general‐lletrat	major és nomenat per la Mesa de la cambra a proposta de la 
Presidència entre els lletrats, el qual, sota la directa dependència del president de les Corts, 
dirigeix els Serveis Administratius amb excepció dels òrgans al servei de la Presidència.4 
 
Els Serveis	 Jurídics estan a càrrec dels lletrats de les Corts, sota la dependència orgànica i 
funcional del lletrat major, que assigna a cadascun les tasques a realitzar, entre elles, 
l’assistència a les reunions de la Mesa. A causa de les àmplies funcions de la Mesa de la 
cambra, que tal com hem vist inclou tant assumptes parlamentaris com administratius, així 
com a aquesta mateixa dualitat del secretari general-lletrat major, és aquest qui acudeix 
d’ordinari a les reunions de la Mesa,5 participa en l’elaboració d’una proposta prèvia d’ordre 
del dia que es presenta al president que és qui decideix l’ordre del dia definitiu de la reunió. 
És per aquest motiu que és la Secretaria General i no els Serveis Jurídics qui produeix i tramet 
aquesta sèrie.  
 
Correspon, entre altres funcions, al Negociat	de	Gestió	Parlamentària “l’elaboració material 
de les actes, de les comunicacions i de qualsevol altre document, d’acord amb les indicacions 
que se li especifiquin”, “l’organització de la documentació parlamentària per a la seva 
distribució a procuradors, òrgans i serveis de la cambra” i “qualsevol altra tasca al servei del 
funcionament de la Mesa, de les comissions o del Ple de les Corts, o que siguin ordenades pel 
president d’aquests òrgans, pel lletrat major o, en nom seu, pel lletrat assessor de l’òrgan 
respectiu”.6 No obstant això, tal com hem vist, no és el Negociat de Gestió Parlamentària qui 
elabora les actes de les reunions de Mesa, sinó la Secretaria General; aquest negociat, no 
obstant això, desenvolupa la resta de les funcions i participa en la convocatòria, en la 
preparació de la documentació a tractar i en l’execució dels acords presos.   
 
Gabinet	de	Presidència,	Secretaria	Primera	 i	Vicepresidència	Primera han transferit a 
l’Arxiu la carpeta en paper lliurada a aquests membres de la Mesa abans de les reunions; són, 
per tant, còpia de l’original produïda per la Secretaria General. 
 
 

 
3 Articles 26 i 32 del Reglament de les Corts de Castella i Lleó.  
4 Article 8 de l’Estatut de Personal de les Corts de Castella i Lleó.  
5 Articles 9 i 10 de l’Estatut de Personal de les Corts de Castella i Lleó, aprovat per acord de 
la Mesa de les Corts el 18 de juliol de 2001. 
6 Article 14 de l’Estatut de Personal de les Corts de Castella i Lleó.  
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El Grup	Parlamentari	Socialista va transferir a l’Arxiu actes originals de les reunions de la 
Mesa de la cambra de la I legislatura. Aquestes actes les conservava aquest grup parlamentari 
perquè el procurador socialista Dionisio Llamazares Fernández va ser el president de les 
Corts de Castella i Lleó durant aquesta legislatura. 
 
 
II.	Valoració	
	
Valors primaris Termini Norma /Motiu 
Valor	
administratiu 

4 anys Funcions de la Mesa de la cambra com a òrgan rector 
del Parlament, en tractar i prendre acords i resolucions 
sobre assumptes administratius de diversa índole no es 
pot precisar un termini de prescripció del valor 
administratiu pel que s’ha optat per prendre la 
convenció de 4 anys, ja que la majoria dels 
procediments administratius han finalitzat 
completament en aquest termini. 

Valor	legal	o	
jurídic 

Permanent Reglament de les Corts de Castella i Lleó / Funcions de 
la Mesa de la cambra com a òrgan rector del Parlament 

Valor	
parlamentari	/	
polític 

Permanent Reglament de les Corts de Castella i Lleó / Funcions de 
la Mesa de la cambra com a òrgan rector del Parlament 

 
Valors secundaris (informatiu i històric) Sí No 
Testimoni	de	l’activitat	de	l’òrgan	productor X  
Font	per	a	la	història	de	l’òrgan	productor X  
Font	per	a	la	història	en	general X  
 
III.	Selecció	
 

a) Tipus	de	conservació	o	eliminació	
 

X Conservació     Eliminació total  Eliminació parcial 

De tots els expedients de les reunions produïts i tramesos per la Secretaria General i de les 
actes originals (duplicats) de la I legislatura transferides a l’Arxiu pel Grup Parlamentari 
Socialista. 

b) Terminis	de	conservació	o	eliminació	
 
Període	actiu 
(Arxiu	d’oficina) 

Període	semiactiu 
(Arxiu	central) 

Període	inactiu 
(Arxiu	històric) 

4 anys 
Es transferirà en 
acabar la legislatura 

Conservació permanent Conservació 
permanent 

 

Eliminació del duplicat de la convocatòria dirigida 
des de la Secretaria General al Negociat de Gestió 
Parlamentària durant els anys 1983 -2009 i de les 
còpies dels expedients transferides pel Gabinet de 
Presidència, Secretaria Primera i Vicepresidència 
Primera (carpeta en paper lliurada a aquests 
membres de la Mesa abans de les reunions) 
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c) Declaració	de	documents	essencials	per	a	la	institució	(ISO	15489)	
 

X Sí     No 
 
Actuació 
Realització d’una digitalització certificada de les actes originals en suport paper i 
conservació d’una còpia de seguretat fora de la seu de les Corts. 
 
IV.	Accés	
	
Lliure  
 
Restringit X  Total  
   Parcial X 
 
Usuaris	
restringits	 Causa	 Norma	

Durada	de	la	
restricció	

Externs Quan els documents 
continguin informació 
de qualsevol índole el 
coneixement de la qual 
pugui afectar a la 
seguretat de les 
persones físiques, a 
l’esclariment dels 
delictes, al seu honor, a 
la intimitat de la seva 
vida privada i familiar 
o a la seva pròpia 
imatge. 
Altres dades de 
caràcter personal 
susceptibles de 
protecció. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels 
drets digitals. Article 26. 
- Llei 6/1991, de 19 d’abril, 
d’arxius i patrimoni 
documental de Castella i Lleó. 
Article 21.b amb la nova 
redacció donada per la Llei 
5/2016, de 23 de desembre. 
- Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i 
bon govern. Article 15.3. 
- Resolució de la Mesa de les 
Corts de 30 de març de 2015 
per la qual s’aproven les 
normes per les quals es 
procedeix a l’aplicació concreta 
en l’àmbit de les Corts de 
Castella i Lleó de les 
disposicions de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la 
informació pública i bon 
govern. 

25 anys des de 
la mort de la 
persona física, 
si la data és 
coneguda o, en 
cas contrari, 50 
anys a partir 
de la data dels 
documents. 
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Usuaris	
restringits	 Causa	 Norma	

Durada	de	la	
restricció	

Externs i 
interns 

Quan suposi un 
perjudici per a: 
- La prevenció, la 
investigació i la sanció 
d’il·lícits penals, 
administratius o 
disciplinaris. 
- La igualtat de les 
parts en els processos 
judicials i la tutela 
judicial efectiva. 
- Les funcions 
administratives de 
vigilància, inspecció i 
control. 
- Els interessos 
econòmics i comercials. 
- El secret professional 
i la propietat 
intel·lectual i 
industrial. 
- La garantia de la 
confidencialitat o el 
secret requerit en 
processos de presa de 
decisions. 

- Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i 
bon govern. Article 14.1. 
- Resolució de la Mesa de les 
Corts de 30 de març de 2015 
per la qual s’aproven les 
normes per les quals es 
procedeix a l’aplicació concreta 
en l’àmbit de les Corts de 
Castella i Lleó de les 
disposicions de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la 
informació pública i bon 
govern. 
- Acord de la Mesa de les Corts 
pel qual s’aprova el Reglament 
d’Arxiu i del Sistema de Gestió 
de Documents de les Corts de 
Castella i Lleó. Article 14. 

Autorització de 
la unitat 
productora: 
Secretaria 
General 

 
Mesures	per	afavorir‐ne	
l’accés	

Dissociació de dades de caràcter personal a través 
d’anonimització irreversible. 
Accés parcial a la documentació en la resta de causes de 
restricció d’accés. 

 
 
V.	Àrea	de	control	
	
Elaboració: 

 
Arxivers/arxiveres	responsables	 Jorge Mozo Caamaño 

María José Vian del Pozo 
Persona	de	contacte	de	la	unitat	
productora	

Carlos Ortega Santiago (secretari general – lletrat 
major) 
Raúl Cuesta Sainz (Secció de Gestió Parlamentària) 
Roberto Soto Cobos (Negociat de Gestió 
Parlamentària) 

Data	de	realització	(dd/mm/aaaa)	 18/01/2019 
Data	i	dictamen	de	la	Comissió	de	
Valoració	

7 

 
7 Aprovada per la Comissió de Valoració i Accés Documental de les Corts de Castella i Lleó 
el 14 de març de 2019 amb el núm. 1. 
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Resum	de	la	proposta	

 

Títol	de	la	sèrie	 Junta	de	Portaveus‐Reunions		 
Codi	 1.10.5.1	
Productor(s)	 Serveis	Jurídics	
Dates	extremes	 1983‐	
Suport	 Paper/electrònic	
Volum	 41	capses	
Selecció	 Conservació	permanent:	 en finalitzar la legislatura (4 anys) es 

procedeix a la transferència i la conservació permanent de tots els 
expedients de les reunions produïts i tramesos pels Serveis 
Jurídics. 
Eliminació del duplicat de la convocatòria dirigida des dels Serveis 
Jurídics al Negociat de Gestió Parlamentària durant els anys 1983 -
2009 i de les còpies dels expedients transferits per Gabinet de 
Presidència, Secretaria Primera i Vicepresidència Primera (carpeta 
en paper lliurada a aquests membres de la Junta de Portaveus 
abans de les reunions).	

Accés	 Restricció	parcial	
Efectes	
immediats	de	
la	valoració	

 Eliminació de 10 capses de l’Arxiu de les Corts de Castella i 
Lleó. 

 Estableix el calendari de transferències de la documentació 
de conservació permanent i l’eliminació de la 
documentació no seleccionada. 

 No transferir a l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó 
documentació d’aquesta sèrie que no sigui de conservació 
permanent.	

 Afavorir l’accés als expedients a qualsevol persona. 
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I.	Identificació	
 
1.1.	Títol	de	la	sèrie	
	

Denominació	vigent Junta de Portaveus – Reunions 
Sigles	 JPR 

Denominacions	anteriors  
Codi	de	la	sèrie 1.10.5.1 

	
1.2.	Dates	extremes	i	legislatures	
	

Data	inicial	
(aaaa‐mm‐dd)	

1983-05-21 Data	final	
(aaaa‐mm‐dd) 

 

	
1.3.	Funció 
 

 
Convocatòria i desenvolupament de les reunions de l’òrgan constituït pels portaveus dels 
grups parlamentaris de les Corts de Castella i Lleó amb constància dels assumptes tractats, les 
opinions i els acords aconseguits. 
 
Aquest òrgan es reuneix sota la Presidència del president/a de les Corts, amb l’assistència 
almenys d’un vicepresident, un secretari i un lletrat de la Cambra. La Junta de Castella i Lleó 
pot enviar, si ho estima oportú, un representant, que podrà estar acompanyat, si escau, per 
persona que l’assisteixi. Així mateix els portaveus o els seus suplents podran assistir 
acompanyats d’un membre del seu grup, que no tindrà dret a vot. 
 
A la Junta de Portaveus li correspon fixar els criteris que contribueixin a ordenar i facilitar els 
debats i les tasques de les Corts i participar, en la forma prevista en el Reglament de la 
cambra, entre altres, en els següents assumptes: 
1r Fixar l’ordre del dia dels plens. 
2n Establir el nombre de comissions permanents legislatives. 
3r Fixar el nombre de membres de cada grup parlamentari que hauran de formar les 
comissions. 
4t Assignar els escons, a la sala de sessions, als diferents grups parlamentaris. 
Així mateix, la Junta de Portaveus exerceix les altres funcions que li atribueix el Reglament de 
les Corts de Castella i Lleó.8 
 
	

1.4.	Volum	
	
Nombre	d’unitats	d’instal·lació	 41 capses  
Creixement	anual	previst 1 capsa 

	
 

8 Articles 37 i 38 del Reglament de les Corts de Castella i Lleó, aprovat pel Ple de les Corts 
el 24 de febrer de 1990, modificat el 14 de febrer de 1997, l’11 de maig de 2005, el 27 de 
febrer de 2014 i el 25 de novembre de 2015. 

Legislatures	 I -   
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1.5.	Suport	i	format	
 

Suport Format 
Paper Altres (expedients) X 
Electrònic Servidor X 
	

1.6.	Característiques	físiques	i	requisits	tècnics	
 
Paper en bon estat de conservació. 

Digitalització no certificada realitzada per l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó. S’escaneja l’acta 
per a la seva consulta en format PDF a una resolució de 300 ppp en blanc i negre i tractament 
OCR. 
	

1.7.	Ubicació	física/Arxiu	de	custòdia	
 
Arxiu de les Corts de Castella i Lleó / Arxiu de Gestió dels Serveis Jurídics 

	

1.8.	Legislació	reguladora	de	l’activitat	
	

A) Pròpia:	

Disposició Data	de	
publicació 

Butlletí Núm. Butlletí 
corr.	err. 

Núm. 

Projecte de Normes Provisionals 
d’Organització i Funcionament de les 
Corts de Castella i Lleó (art. 6º) 
(aplicació provisional del Reglament 
del Congrés dels Diputats BOE 5-3-
1982 Títol III, Capítol Segon, “De la 
Junta de Portaveus” (art. 39). 

28-06-1983  BOCCYL 1   

Reglament de les Corts de Castella i 
Lleó, Títol III, Capítol II “De la Junta 
de Portaveus”, (art. 38 a 39). 

11-06-1984  BOCCYL 27 25-06-1984 29 

Reforma del Reglament de les Corts 
de Castella i Lleó, Títol III, Capítol II 
“De la Junta de Portaveus”, (art. 37 a 
38). 

05-03-1990  BOCCYL 132   

Reforma del Reglament de les Corts 
de Castella i Lleó, Títol III, Capítol II 
“De la Junta de Portaveus”, (art. 37 a 
38). 

29-07-2005  BOCCYL 179   

Reforma del Reglament de les Corts 
de Castella i Lleó, Títol III, Capítol II 
“De la Junta de Portaveus”, (art. 37 a 
38). 

27-11-2015 BOCCYL 58   

Resolució de la Presidència de las 
Corts de Castella i Lleó de 22 de 
novembre de 2012 por la qual es 
regula la utilització de correu 
electrònic per a la convocatòria de 
les sessions d’òrgans de les Corts de 
Castella i Lleó. 

11-12-2012 BOCCYL 173   
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1.9.	Tramitació	i	documents	que	composen	l’expedient	
	  

Tràmit Unitat	
tramitadora 

Documents Suport	 Original/
Còpia 

Convocar els membres a la data 
i l’hora assenyalades.  
La Junta de Portaveus és 
convocada pel president o la 
presidenta de les Corts a 
iniciativa pròpia, a petició de 
dos grups parlamentaris o d’una 
cinquena part dels membres de 
les Corts. 
De les convocatòries de la Junta 
de Portaveus s’informa la Junta 
de Castella i Lleó per tal que hi 
assisteixi, si ho estima oportú, 
un representant que podrà 
anar-hi acompanyat, si n’és el 
cas, amb una persona que 
l’assisteixi 

Serveis Jurídics 
 
 
 
 
 
Negociat de 
Gestió 
Parlamentària 

 

Convocatòria  
 
 
 
 
 
1983-2009 
 
 
2016- 

Paper 
 
 
 
 
 
Paper 
 
 
Electrònic 

O 
 
 
 
 
 

O 
 
 

C 

Establir els assumptes a tractar 
a cada reunió 

Serveis Jurídics Ordre del dia Paper O 

Comunicar canvis a la 
convocatòria (de dia, d’hora, de 
l’ordre del dia, etc.) 

Serveis Jurídics 
 
Negociat de 
Gestió 
Parlamentària 

Comunicació Paper 
 
Electrònic 

O 
 

C 

Desconvocar els membres a una 
reunió fixada prèviament 

Serveis Jurídics Desconvocàtoria Paper O 

Donar a conèixer als membres 
la documentació relacionada 
amb els assumptes a tractar 

Serveis Jurídics 
 
 

Còpia de la 
documentació 
sobre assumptes 
tractats 

Paper C 

Donar a conèixer als membres 
l’històric d’assumptes pendents 

Negociat de 
Gestió 
Parlamentària 

 

Llistat 
d’assumptes 
parlamentaris 
pendents 

Electrònic O 

Deixar constància dels membres 
que assisteixen a la reunió 

Serveis Jurídics Full de firmes  
(I legislatura) 

Paper O 

Deixar constància dels membres 
que assisteixen a la reunió, els 
assumptes tractats, així com les 
opinions o els acords assolits. 
Les decisions de la Junta de 
Portaveus s’adopten sempre en 
funció del criteri del vot 
ponderat (segons el nombre de 
procuradors amb què compti 
cada grup parlamentari en el 
ple) 

Serveis Jurídics Acta (o 
esborrany, si 
n’és el cas) 

Paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrònic 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

Formalitzar les decisions preses Serveis Jurídics Acords Paper O 
Comunicar les decisions preses Serveis Jurídics Nota interior Paper O 
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1.10.	Ordenació	
 
 Ordenació numèrica 
X Ordenació cronològica 
 Ordenació alfabètica:                Onomàstica  Matèries  Geogràfica    
 Altres 

	
1.11.	Documentació	relacionada	
 

Nom	de	la	sèrie	 Unitat	administrativa	
Junta de Portaveus - Reunions Fotografies  Gabinet de Presidència 
Mesa de la cambra - Reunions Secretaria General 
Activitats culturals, representació, protocol i difusió - 
Audiovisuals (Rodes de premsa posteriors a les reunions de 
la Junta de Portaveus) 

Servei d’Informàtica 

Comunicacions internes Negociat de Gestió Parlamentària 
Aquelles sèries en la tramitació de les quals ha de ser oïda 
la Junta de Portaveus 

Negociat de Gestió Parlamentària 

	
1.12.	Instruments	de	control	o	descripció	
 

Base de dades de l’Arxiu de les Corts de Castella i Lleó (Programa FLORA) 

	
1.13.	Consulta	
 

Freqüència	 Molt baixa, amb una mitjana d’1,14 consultes l’any 

Nombre	de	
reproduccions	i	finalitat 

A partir de 2018, l’Arxiu realitza una còpia digital (no certificada) 
de consulta de les actes de la Junta de Portaveus de totes les 
legislatures. 

	
1.14.	Anàlisi	funcional	de	l’organització	
 

Denominació	de	la	unitat	
productora 

Serveis Jurídics 

Denominació	 de	 les	
unitats	remitents 
 
 

Negociat de Gestió Parlamentària  
Gabinet de Presidència 
Secretaria primera 
Vicepresidència primera 

 
De les convocatòries de la Junta de Portaveus es retrà compte a la Junta de Castella i Lleó perquè 
hi enviï, si ho estima oportú, un representant, que podrà estar acompanyat, si escau, per una 
persona que l’assisteixi. 
 
Hauran d’assistir a la Junta de Portaveus, almenys, un vicepresident, un secretari i un lletrat de la 
Cambra. Els portaveus o els seus suplents podran estar acompanyats d’un membre del seu grup, 
que no tindrà dret a vot.9 

 
9 Article 37 del Reglament de les Corts de Castellà i Lleó. 
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Els Serveis	 Jurídics estan a càrrec dels lletrats de les Corts, sota la dependència orgànica i 
funcional del lletrat major, que assigna a cadascun les tasques a realitzar, entre d’altres, 
l’assistència a les reunions de la Junta de Portaveus.10 
 
Correspon, entre altres funcions, al Negociat	de	Gestió	Parlamentària “l’elaboració material de 
les actes, les comunicacions i de qualsevol altre document, d’acord amb les indicacions que se li 
especifiquin”, “l’organització de la documentació parlamentària per a la seva distribució a 
procuradors, òrgans i serveis de la cambra” i “qualsevol altra tasca al servei del funcionament de 
la Mesa, de les comissions o del Ple de les Corts, o que siguin ordenades pel president d’aquests 
òrgans, pel lletrat major o, en nom seu, pel lletrat assessor de l’òrgan respectiu”.11 No obstant 
això, tal com hem vist, no és el Negociat de Gestió Parlamentària qui elabora les actes de les 
reunions de Mesa, sinó els Serveis Jurídics; el que sí que desenvolupa aquest negociat és la resta 
de les funcions i participa en la convocatòria i en la preparació de la documentació a tractar. 
 
Gabinet	 de	 Presidència,	 Secretaria	 Primera	 i	 Vicepresidència	 Primera han transferit a 
l’Arxiu la carpeta en paper lliurada a aquests membres de la Junta de Portaveus abans de les 
reunions, són per tant còpia de l’original produïda pels Serveis Jurídics. 

 
II.	Valoració	
 
Valors primaris Termini Norma/Motiu 

Valor	administratiu 4 anys Reglament de les Corts de Castellà i Lleó / Funcions de 
la Junta de Portaveus com a òrgan de representació dels 
grups polítics. 

Valor	legal	o	jurídic Permanent Reglament de les Corts de Castellà i Lleó / Funcions de 
la Junta de Portaveus com a òrgan de decisió de la 
cambra. 

Valor	parlamentari/	
polític 

Permanent Reglament de les Corts de Castellà i Lleó / Funcions de 
la Junta de Portaveus com a òrgan de representació dels 
grups polítics. 

 
 

Valors secundaris (informatiu-històric) Sí No 
Testimoni	de	l’activitat	de	l’òrgan	productor X  
Font	per	a	la	història	de	l’òrgan	productor X  
Font	per	a	la	història	en	general X  

 
III.	Selecció	
 

a) Tipus	de	conservació	o	eliminació	

 
X Conservació               Eliminació total  Eliminació parcial 

 
De tots els expedients de les reunions produïdes i trameses pels Serveis Jurídics. 
 
 

 
10 Articles 9 i 10 de l’Estatut de Personal de les Corts de Castellà i Lleó. 
11 Article 14 de l’Estatut de Personal de les Corts de Castella i Lleó, aprovat per Acord de la 
Mesa de les Corts de Castella i Lleó el 18 de juliol de 2001. 
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b) Terminis	de	conservació	o	eliminació	
 
Període	actiu 
(Arxiu	d’oficina) 

Període	semiactiu 
(Arxiu	central) 

Període	inactiu 
(Arxiu	històric) 

4 anys  
Es transferirà en 
acabar la legislatura 

Conservació permanent Conservació 
permanent 

 

Eliminació del duplicat de la convocatòria 
adreçada des dels Serveis Jurídics al 
Negociat de Gestió Parlamentària durant els 
anys 1983 -2009 i de les còpies trameses pel 
Gabinet de Presidència, Secretaria Primera i 
Vicepresidència Primera (carpeta en paper 
lliurada a aquests membres de la Junta de 
Portaveus abans de les reunions). 

 

 

c) Declaració	de	documents	essencials	per	a	la	institució	(ISO	15489)	
 

X Sí                No 
 

Actuació 
Realització d’una digitalització certificada de les actes originals en suport paper i conservació 
d’una còpia de seguretat fora de la seu de les Corts. 
 

IV.	Accés	
 

Lliure  
 

Restringit X  Total  
   Parcial X 
 

Usuaris	
restringits	

Causa	 Norma	 Durada	de	la	
restricció	

 Externs Quan els documents 
continguin 
informació de 
qualsevol índole el 
coneixement de la 
qual pugui afectar a 
la seguretat de les 
persones físiques, a 
l’esclariment dels 
delictes, al seu honor, 
a la intimitat de la 
seva vida privada i 
familiar o a la seva 
pròpia imatge. 
Altres dades de 
caràcter personal 
susceptibles de 
protecció. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
Article 26. 
- Llei 6/1991, de 19 d’abril, d’arxius i 
patrimoni documental de Castella i 
Lleó. Article 21.b amb la nova redacció 
donada per la Llei 5/2016, de 23 de 
desembre. 
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Article 15.3. 
- Resolució de la Mesa de les Corts de 
30 de març de 2015 per la qual 
s’aproven les normes per les quals es 
procedeix a l’aplicació concreta en 
l’àmbit de les Corts de Castella i Lleó 
de les disposicions de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern. 

25 anys des 
de la mort de 
la persona 
física, si la 
data és 
coneguda o, 
en cas 
contrari, 50 
anys a partir 
de la data 
dels 
documents. 
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Externs i 
interns 

Quan suposi un 
perjudici per a: 
- La prevenció, la 
investigació i la 
sanció d’il·lícits 
penals, 
administratius o 
disciplinaris. 
- La igualtat de les 
parts en els 
processos judicials i 
la tutela judicial 
efectiva. 
- Les funcions 
administratives de 
vigilància, inspecció i 
control. 
- Els interessos 
econòmics i 
comercials. 
- El secret 
professional i la 
propietat intel·lectual 
i industrial. 
- La garantia de la 
confidencialitat o el 
secret requerit en 
processos de presa 
de decisions. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Article 14.1. 
- Resolució de la Mesa de les Corts de 
30 de març de 2015 per la qual 
s’aproven les normes per les quals es 
procedeix a l’aplicació concreta en 
l’àmbit de les Corts de Castella i Lleó 
de les disposicions de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern. 
- Acord de la Mesa de les Corts pel 
qual s’aprova el Reglament d’Arxiu i 
del Sistema de Gestió de Documents 
de les Corts de Castella i Lleó. Article 
14. 

Autorització 
de la unitat 
productora: 
Serveis 
Jurídics 

 

 
Mesures	per	afavorir‐ne	
l’accés	

Dissociació de dades de caràcter personal a través 
d’anonimització irreversible. 
Accés parcial a la documentació en la resta de causes de 
restricció d’accés. 

 

 
V.	Àrea	de	control	
	
Elaboració: 

 
Arxivers/arxiveres	responsables	 Jorge Mozo Caamaño 

María José Vian del Pozo 
Persona	de	contacte	de	la	unitat	
productora	

Carlos Ortega Santiago (secretari general – lletrat 
major) 
Raúl Cuesta Sainz (Secció de Gestió Parlamentària) 
Roberto Soto Cobos (Negociat de Gestió 
Parlamentària) 

Data	de	realització	(dd/mm/aaaa)	 18/01/2019 
Data	i	dictamen	de	la	Comissió	de	
Valoració	

12 

 
12 Aprovada per la Comissió de Valoració i Accés Documental de les Corts de Castella i Lleó 
el 14 de març de 2019 amb el núm. 1. 
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GRUP	DE	TREBALL	DE	VALORACIÓ	DE	SÈRIES.		
ASSIGNACIÓ	DE	METADADES	A	TRAVÉS	DE	LA		
VALORACIÓ	DE	LES	SÈRIES	DOCUMENTALS	

ÁNGELA	PÉREZ	SAMPERIO	
 
Introducció	
 
Aquesta petita comunicació és fruit d’unir la identificació i la valoració 
de sèries amb l’assignació de valors a un esquema de metadades.  
 
Cal assenyalar que la tasca d’assignar metadades no és nova per als 
arxivers: conceptualment s’han utilitzat en la descripció arxivística en 
el moment d’ingrés dels documents a l’arxiu, quan els seus valors 
primaris (administratiu, legal, fiscal...) havien prescrit. L’aparició dels 
documents electrònics ens obliga a canviar el nostre paradigma de 
treball en aplicar les metadades en el moment de la seva creació, a 
causa, entre d’altres coses, de la complexitat de mantenir-ne 
l’autenticitat i el valor probatori al llarg del temps.  
 
No m’estendré amb el concepte de metadades1 ni tampoc per parlar de 
les seves bondats,2 però sí vull mencionar un aspecte important: la 
interoperabilitat. La decisió 2004/387/CE la defineix com “la capacitat 
[...] d’intercanviar dades i possibilitar la posada en comú d’informació i 
coneixements”. Sense metadades no es podria interoperar: és necessari 

 
1 Existeixen nombroses definicions de metadades i d’esquemes de metadades aparegudes 
els darrers anys (UNE-ISO 15489, UNE-ISO 23081, Reial decret 1671/2009…) però 
empraré la que apareix al Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrónica, que defineix 
“metadada de gestió de documents” com “informació estructurada o semiestructurada que 
fa possible la creació, la gestió i l’ús de documents al llarg del temps en el context de la 
seva creació. Les metadades de gestió de documents serveixen per identificar, autenticar i 
contextualitzar documents, i de la mateixa manera les persones, els processos i els 
sistemes que els creen, gestionen, mantenen i utilitzen”. I “esquema de metadades” com 
“un instrument que defineix la incorporació i la gestió de les metadades de contingut, 
context i estructura dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida”.  
2 Vegeu ISO 23081. Informació i documentació. Processos de gestió de documents. 
Metadades per a la gestió de documents.  
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que els sistemes parlin el mateix “llenguatge”, estructurat en un 
esquema de metadades. 
 
A més de facilitar la interoperabilitat, aquests esquemes donen 
consistència i robustesa al sistema d’informació, ja que homogeneïtzen, 
sistematitzen i estableixen relacions entre els diferents elements per 
permeten la gestió, la conservació i l’accés. En els nostres parlaments, 
aplicant el principi d’autonomia, podríem crear esquemes propis de 
metadades però, en la meva opinió, no afavoriria la possibilitat 
d’interoperar amb altres organitzacions (poder executiu, òrgans 
judicials, ens locals, ens autonòmics...), motiu pel qual, en el Senat, s’ha 
apostat per l’aplicació de l’esquema de metadades utilitzat per 
l’administració pública, conegut com a e-EMGDE.  
 
L’elecció d’aquest esquema no implica que no es puguin implementar 
altres metadades pròpies i adequades a les necessitats del parlament. 
És convenient que els esquemes no es concebin com a eines aïllades i 
tancades, ni que siguin tan rígids que impedeixin la incorporació 
d’altres metadades o esquemes de metadades, ara o en el futur, d’acord 
amb les necessitats de l’organització.  
 
Esquema	de	metadades	e‐EMGDE3	
 
El Reial decret 4/2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat (ENI), només recull una sèrie de metadades 
mínimes obligatòries, que han de ser presents en qualsevol intercanvi, 
a nivell de document electrònic i d’expedient electrònic. Però aviat es 
constata que aquestes metadades mínimes són insuficients per 
identificar, descriure, conservar i recuperar els documents, i tampoc no 
garanteixen l’autenticitat, la fiabilitat, la integritat i la disponibilitat al 
llarg del temps de l’organització que els creà. Com a conseqüència, s’ha 
desenvolupat per a l’administració pública espanyola l’Esquema de 
Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (e-EMGDE), 
concebut com a referència i eina de suport per a l’adequació de cada 
organització als requisits d’interoperabilitat en matèria de gestió de 
documents, i del qual s’ha publicat ja la versió 2.0. 
 
Té la seva font en l’esquema creat per l’Arxiu Nacional d’Austràlia, 
l’Australian	 Government	 Recordkeeping	 Metadata	 Standard	 (AGRMS),	
versió 2.2, adaptat a l’àmbit espanyol. Aquest esquema es basa en un 

 
3 La informació i les figures que apareixen en aquest apartat procedeixen de l’e-EMGDE, 
versió 2.0., [en línia] <https://tinyurl.com/y3l8l6mn> [Consulta: 20/02/2019].  
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model entitat-relació (agent, activitat, document, regulació) que es 
connecten entre si, a través d’una cinquena entitat (relació), tal com es 
pot veure a la figura següent: 

 
 
En principi l’entitat Document només es una entitat més, però resulta 
molt difícil establir una relació multientitat amb totes les entitats que 
el conformen, ja que conceptualment els nostres sistemes estan 
desenvolupats des d’una visió docucèntrica. Per això l’esquema facilita 
la seva implementació monoentitat a Document, doncs reconeix que 
moltes organitzacions articulen la seva gestió al voltant de la noció de 
document.  
 
Per altra banda, recordaré algunes de les característiques que ha de 
posseir un esquema:  

 Ha de permetre la interoperabilitat entre distints sistemes i al 
llarg del cicle de vida dels documents.  

 Ha de ser compatible amb altres normes tècniques de descripció 
de documents (ISAD[G], ISAAR[CPF], ISDF i, particularment, ISO 
23081 de metadades per a la gestió de documents).  

 Ha de ser permanent, restar vinculat a (o emmagatzemat amb) 
l’entitat particular a la qual es refereix dins el propi sistema.  

 S’aplicaran esquemes de valors sempre que sigui possible, bé els 
establerts pel mateix esquema (vegeu els apèndixs de l’e-
EMGDE), o bé creats expressament.  

 Han de ser independents de la tecnologia aplicada perquè puguin 
perdurar en el temps.  
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Al final de l’article incloc una taula per a l’entitat Document que he 
elaborat a partir de la taula resum de l’e-EMGDE, i a la qual he afegit 
altres camps i valors que apareixen en els elements de l’esquema, com 
són:  

 Les metadades que s’apliquen a l’entitat Document i a les seves 
tres categories: Sèrie, Expedient i Document simple.4 

 L’obligatorietat de la metadada, amb indicació d’aquelles que ho 
són per a l’ENI o per realitzar la transferència a l’arxiu.  

 Els valors que tenen: en el punt de captura (de la versió 1), 
automatitzable i repetible.  

 Els esquemes de valors que apliquen, obtinguts bé de l’apèndix, 
bé de la plantilla de cada element.  

 Observacions. 
 Les metadades que es poden obtenir de la fitxa de valoració de la 

sèrie. 
 

Assignació	de	metadades	e‐EMGDE,	a	través	de	la	identificació	i	la	
valoració	de	sèries	documentals	
	
Durant la implantació del sistema de gestió electrònica al Senat es 
considerà que, a més d’assignar les metadades establertes com a 
obligatòries en l’ENI, seria convenient aplicar les metadades de 
l’esquema e-EMGDE. També es considerà que la seva incorporació de 
forma manual podria resultar poc operativa, ja que es tracta d’una 
tasca àrdua i tediosa, que podria fer augmentar el nombre d’errors.  
 
Per aquest motiu es conclogué que calia intentar que moltes de les 
metadades s’incorporessin en el moment de la captura del document, 
de forma automàtica pel sistema (la majoria de les obligatòries ENI ho 
són, com per exemple les metadades d’identificador únic o data de 
creació). Les altres s’abordarien a través de l’anàlisi del procediment, 
incorporant en el sistema les metadades i els valors que li 
corresponguessin, de manera que en el moment que un document fos 
assignat a un procediment concret, d’acord amb el quadre de 
classificació del Senat, incorporaria els valors predefinits. La majoria 
d’aquestes metadades són el que denominem heretables i 
automatitzables.  
 
Atès que un nombre important d’aquests valors de metadades es 
poden obtenir mitjançant la valoració i la identificació de la sèrie, en el 

 
4 Utilitzo Document simple per evitar confusió amb l’entitat Document. 
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transcurs de la preparació d’algunes vaig considerar que incorporar les 
metadades en la fitxa podria simplificar la seva definició.  
 
El model utilitzat és la Fitxa normalitzada de selecció i avaluació de 
sèries, del Grup Espanyol de l’SPP, que es troba publicada en el blog del 
grup,5 amb l’addició d’algun element la incorporació del qual està en 
fase d’estudi; i els exemples de metadades correspondrien a una 
valoració de la sèrie Preguntes parlamentàries amb resposta oral en 
Ple. 
 
Per entendre alguns dels conceptes que apareixen en cada metadada, 
s’inclouen les següents notes:  

 Primer, les metadades que es recullen corresponen a l’entitat 
Document (Grup de fons, Fons, Sèrie, Agregació, Expedient, 
Document simple), és a dir, a un model monoentitat Document,6 
malgrat que nosaltres ho aplicarem a Sèrie, Expedient i 
Document simple.  

 Les metadades de cada valoració apliquen fonamentalment a la 
categoria sèrie.  

 Quan la metadada aplicada a la sèrie també ho pot ser a 
Expedient i Document simple, diem que és “heretable” (exemple, 
codi del quadre de classificació).  

 Quan s’empra “automàtic” indica que l’inclou directament al 
sistema. 

 Quan és “automatitzable” significa que, un cop definit el seu 
valor, en classificar un document o expedient en el procediment 
corresponent, se li aplicarà el valor, sense haver-ho de fer 
manualment.  

 Algunes poden repetir-se, si és necessari.  
 Aquelles metadades que tenen un esquema de valors, es 

menciona i s’aconsella utilitzar-lo sempre que sigui possible.  
 Quan existeixen dues metadades d’un mateix esquema de valors, 

una de codi i una altra de definició, han de ser “automatitzables”, 
de manera que en seleccionar-ne una s’hauria d’emplenar l’altra.  

 No totes les metadades són obligatòries, sinó que també n’hi ha 
de condicionals i opcionals.  

 
5 Fitxa normalitzada de selecció i avaluació de sèrie del Grup Espanyol de la Secció 
d’Arxius i Arxivers Parlamentaris i de Partits Polítics del Consell Internacional d’Arxius 
(SPP/ICA), [en línia] <https://tinyurl.com/y6h5p7mm> [Consulta: 15/01/2019]. 
6 S’aconsella consultar l’Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (e-
EMGDE) Versió 2.0., [en línia] <https://tinyurl.com/y3l8l6mn> [Consulta: 15/01/2019].  
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 Són metadades obligatòries les recollides en l’ENI i les de 
transferència que estableix l’esquema e-EMGDE. Aquestes 
darreres, en el cas de no haver-se incorporat durant al gestió, 
s’assignaran en el moment de la seva transferència a l’Arxiu.  
 

Fitxa	normalitzada	de	selecció	i	avaluació	de	sèries	
 
Les dues primeres metadades assignades identifiquen el tipus d’entitat 
i la categoria de Document:  
 
[eEMGDE0.TipusEntitat=esquema de valors apèndix 1: Document, 
Agent, Activitat, Regulació, Relació]. Aquesta metadada és opcional si 
s’adopta un esquema monoentitat, per la qual cosa en aquest cas no 
seria necessari incloure’l. Però és convenient fer-ho per si en algun 
moment s’estableixen relacions multientitat (cosa que seria desitjable), 
de manera que ja estaria incorporada a l’entitat Document. Aquest 
valor és heretable de Sèrie a Expedient i Document simple. S’establirà 
en el moment de la captura de forma automàtica. El valor de la 
metadada serà eEMGDE0.TipusEntitat=Document. 
 
[eEMGDE1.Categoria=esquema de valors apèndix 2 per a entitat 
Document: Grup de fons, Fons, Sèrie, Agregació, Expedient, Document]. 
No és una metadada heretable, però sí obligatòria per a la 
transferència. Dels valors existents només aplicarem heretables a 
Expedient i Document simple. Atès que valorem la sèrie, en aquest cas 
el valor serà sempre eEMGDE1.Categoria=Sèrie. 
 
A continuació, en cada apartat, s’indiquen quines metadades poden 
extreure’s: 
	
I.	IDENTIFICACIÓ	
	

1.1. Títol	de	la	sèrie	

Denominació	vigent	 	
Sigles	 	
Denominacions	anteriors	  
Codi	de	la	sèrie	  
 

[eEMGDE3.1.Nom.NomNatural=xxx]. Aquesta metadada correspondria 
al camp de descripció arxivística. La seva denominació resulta un poc 
confusa a nivell d’entitat Document ja que es pot confondre amb altres 
camps (per exemple, autor), però cal tenir en compte que aquesta 
metadada també s’aplica a d’altres entitats (Agent, Funció i Regulació).  
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S’hi ha d’incloure la major informació possible per poder identificar i 
recuperar el document. Amb aquesta gran quantitat de dades (autor, 
grup parlamentari, càrrec, assumpte, geogràfic, etc.) no serà fàcil la 
seva sistematització; i això, unit al fet que s’introdueix manualment, 
obligarà a determinar de forma clara i reglada com s’ha de realitzar, o 
bé a establir altres metadades addicionals per facilitar la seva 
recuperació.  
 
És una metadada obligatòria per a la transferència a l’arxiu, moment en 
què es pot assignar, però el meu criteri és que, sempre que sigui 
possible, s’empleni quan es crea el document.  
 
Un exemple de valor per a aquesta metadada seria 
eEMGDE3.1.Nom.NomNatural=Preguntes	 amb	 resposta	 oral	 en	 el	 Ple.7 
En el cas d’un expedient concret la descripció seria Pregunta	 amb	
resposta	oral	en	Ple	de	d…	del	Grup	Parlamentari…,	sobre… 
 
Les tres metadades següents relatives al procés de classificació estan 
relacionades: la identificació de qualsevol de les dues primeres hauria 
de permetre que s’hi incorporessin les altres de forma automatitzada. 
També són metadades heretables a totes les categories inferiors a sèrie 
(Expedient i Document simple). Per altra banda, s’ha d’incloure en el 
sistema el quadre de classificació de la institució per facilitar la seva 
assignació.  
 
[eEMGDE22.1.Classificacio.CodiClassificacio=codi del quadre de 
classificació]. Aquesta metadada és obligatòria a l’ENI i s’obté del 
quadre de classificació funcional. Un exemple per a la sèrie anterior 
seria: eEMGDE22.1.Classificacio.CodiClassificacio=5.13.1. 
 
[eEMGDE22.2.Classificacio.DenominacioClasse=epígraf del quadre de 
classificació]. Un cop establert el codi de classificació, la seva 
denominació també es pot heretar a tots els expedients i documents de 
la sèrie. Si la metadada anterior (codi) és obligatòria en el moment de 
la creació del document d’acord amb l’ENI, aquesta metadada 
(denominació) també ha de ser obligatòria en l’esquema per a la 
transferència. Era convenient la seva inclusió ja que la denominació del 
codi es podria trobar fora del sistema, per la qual cosa, en el futur, 
hauria pogut resultar difícil de conèixer. Exemple: eEMGDE22.2.	

 
7 Model de quadre de classificació d’una institució parlamentària. Document de treball del 
Grup Espanyol de la SPP-ICA, [en línia] <https://tinyurl.com/y4zujsy4> [Consulta: 
20/03/2019].  
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Classificacio.DenominacioClasse=Preguntes	 parlamentàries	 amb	
resposta	oral	en	Ple. 
  
[eEMGDE22.3.Classificacio.TipusClassificacio=SIA o quadre de 
classificació]. En aquesta metadada cal seleccionar entre dos valors: 
tipus de classificació SIA8 o quadre de classificació. És heretable i 
obligatòria per a la transferència. D’acord amb l’exemple anterior 
seria: eEMGDE22.3.Classificacio.TipusClassificacio=quadre	 de	
classificació	del	SPP. 
 
La metadada no és repetible en l’Esquema e-EMGDE perquè, 
lògicament, un procediment és únic i no pot tenir dos codis en una 
mateixa classificació. Però opino que podria repetir-se si es desitja 
tenir el valor quadre de classificació de la institució per una banda, i 
l’identificador de la classificació SIA per l’altra.  
 
1.2. Dates	extremes	i	legislatures	 	

Data	inicial	
(aaaa/mm/dd)		

		 Data	final	
(aaaa/mm/dd)		

	

 
[eEMGDE4.1.Dates.DataInici=aaaa/mm/dd]. En expedients i 
documents simples la incorporarà automàticament el sistema en el 
moment de la seva captura. Aquesta metadada no és heretable, i és 
diferent per a Sèrie, Expedient i Document simple. En la sèrie 
s’emplenarà amb la data del primer document produït. És una 
metadada obligatòria ENI.  
 
[eEMGDE4.2.Dates.DataFinal=aaaa/mm/dd]. És una metadada 
obligatòria per a la transferència. En el cas d’expedient, s’establirà de 
forma automàtica en el moment de tancar i firmar l’índex. En la 
valoració de sèries, s’incorporarà quan s’hagi deixat de produir.  
 
1.4.	 Volum	 (nombre	 total	 d’unitats	 d’instal·lació	 i	 creixement	
anual	previst)		
	
Moltes de les metadades e-EMGDE14.CaracteristiquesTecniques són 
obligatòries per a documents electrònics en l’ENI, i s’han d’incorporar 
automàticament en el moment de la seva captura pel sistema; però en 
canvi caldrà definir el valor d’aquestes metadades per als documents 
en suport analògic, integrats en sistemes electrònics de gestió 

 
8 SIA: taula de procediments comuns establerts per a l’Administració Pública. 
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documental, quan ingressin a l’arxiu, incloent-los manualment. Les 
metadades que s’haurien d’emplenar, en aquest cas, serien: 
 
[eEMGDE14.4.3.CaracteristiquesTecniques.Mida.Quantitat=xxx]. És 
una metadada opcional i recull per exemple el nombre de documents 
simples en un expedient, de documents en una sèrie, o de sèries en un 
fons. Exemple: eEMGDE14.4.3.CaracteristiquesTecniques.Mida.Quantitat	
=15.166	expedients	de	preguntes	amb	resposta	oral	en	Ple.	
 
[eEMGDE14.4.4.CaracteristiquesTecniques.Mida.Unitats=esquema de 
valors apèndix 19 per a unitats digitals]. Aquesta metadada és 
condicional. Aplica a sistemes digitals, analògics i híbrids; és 
convenient establir també un esquema de valors per a les unitats 
físiques dels documents analògics (capses, llibres, lligalls...). Exemple: 
eEMGDE14.4.4.CaracteristiquesTecniques.Mida.Unitats=228	capses.	
	
1.5.	Suport	
	
[eEMGDE14.1.1.CaracteristiquesTecniques.Format.NomFormat= 
valors definits seguint l’esquema del Catàleg d’Estàndards 
corresponent a la columna “Nom Comú”9 per a documents electrònics]. 
Metadada automàtica i d’incorporació automatitzada en el moment de 
creació del document, i obligatòria ENI. En la valoració de la sèrie 
caldrà indicar de forma general els formats existents si es produeixen 
documents en aquest tipus. Exemple: 
eEMGDE14.1.1.CaracteristiquesTecniques.	Format.NomFormat=PDF	(per	
a	Preguntes	orals	en	Ple	electròniques).	
 
[eEMGDE14.1.2.CaracteristiquesTecniques.Format.ExtensioFitxer= 
esquema de valors definit en el catàleg d’estàndards corresponents a la 
columna “extensió”9 per a documents electrònics]. Metadada 
d’incorporació automàtica en el moment de creació del document i 
obligatòria ENI. En la valoració de la sèrie caldrà indicar de forma 
general les extensions dels fitxers existents si es produeixen 
documents d’aquest tipus. Exemple: 
eEMGDE14.1.2.CaracteristiquesTecniques.	 Format.ExtensioFitxer=.pdf	
(per	a	Preguntes	orals	en	Ple	electròniques). 
	
 

 
9 Resolució de 3 d’octubre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, 
per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’estàndards, [en 
línia] <https://tinyurl.com/y2yzs64d> [Consulta: 20/02/2019].  



XXIII Reunió Anual del Grup Espanyol d’Arxius SPP/ICA 

 
108

[eEMGDE15.1.Ubicacio.Suport=xxx]. És obligatòria per a documents 
analògics, si ingressen en sistemes electrònics de gestió documental, i 
opcional per a documents digitals. Un exemple per a documents 
digitals seria: eEMGDE15.1.Ubicacio.Suport=Emmagatzemat	 en	 discos	
durs i per a documents analògics eEMGDE15.1.Ubicacio.Suport=Paper.	
	
1.6.	Característiques	físiques	i	requisits	tècnics	
	
[eEMGDE14.4.1.CaracteristiquesTecniques.Mida.DimensionsFisiques=
xxx]. Metadada condicional, només aplicable en el cas de sistemes 
híbrids o sistemes mixtos. La seva incorporació és manual i correspon 
a les mesures del document físic. Exemple: eEMGDE14.4.1. 
CaracteristiquesTecniques.Mida.DimensionsFisiques=Foli	i	A4.	
 
1.7.	Ubicació	física,	arxiu	de	custodia	
	
[eEMGDE15.2.Ubicacio.Localitzacio=xxx]. És opcional i es refereix a la 
localització del document, física o en el sistema. Ha d’emprar-se en el 
cas de documents analògics incorporats a sistemes electrònics de 
gestió de documents. Exemple per a documents analògics: 
eEMGDE15.2.Ubicacio.	 Localitzacio=Dipòsit	 1	 (per a sèrie)	 o	
ES.28079.ADG‐2166‐03	 (per a expedient).	 En el cas dels documents 
electrònics podria fer referència al repositori en el qual 
s’emmagatzema (sèrie) o a una url (document).  
	
1.9.	Tramitació	i	documents	que	composen	l’expedient	
	

Núm.	
proced.	

Tràmit	 Unitat	
tramitadora	

Documents	 Suport	 Original,	
Còpia	

Tipus	doc.	
ENI	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

 
[eEMGDE18.TipusDocumental=esquema de valors apèndix 21: tipus 
documental]. Metadada obligatòria ENI. Aquesta metadada només és 
aplicable a Document simple, però es podria establir en el moment de 
la valoració, en analitzar els documents que composen l’expedient, i 
així facilitar la seva identificació en el cas que no s’hagi implementat 
encara la seva tramitació electrònica. A continuació, es mostra un 
exemple d’alguns tipus documentals en la tramitació de les Preguntes	
parlamentàries	amb	resposta	oral	en	Ple:  
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Tràmit Unitat	
tramitadora 

Documents Suport Original,	
Còpia 

Tipus	
documental	
ENI 

Presentació del 
text de la 
pregunta pel 
parlamentari 

Registre/ 
Direcció ATP 

Pregunta 
 

Paper O 
 

TD59 Pregunta 
 

Comunicació al 
parlamentari la 
seva admissió 
per la Mesa 

Registre/ 
Direcció ATP 

Comunicació Paper O TD06 
Comunicació 

Inclusió de la 
pregunta en 
l’ordre del dia 

Registre/ 
Direcció ATP 

Ordre del 
dia 

Paper C TD55 Ordre 
del dia 

	
1.14.	Anàlisi	funcional	de	l’organització	
	
Denominació	 de	 la	
unitat	productora	

	

 
[eEMGDE24.Organ=codiDIR310]. El codi DIR3 és un directori comú que 
identifica tots els organismes i les oficines de registre de 
l’Administració de l’Estat, mitjançant un codi únic, per garantir la 
interoperabilitat. Altres institucions, universitats, organismes de les 
comunitats autònomes, etc., també hi estan incorporades. El Senat té 
codi DIR3, així com alguns dels seus òrgans (secretaries, direccions i 
alguns departaments). En el cas de no disposar d’aquest codi pot 
utilitzar-se el de l’organigrama de la institució. Metadada obligatòria en 
l’ENI, és heretable i automatitzable. També una metadada repetible, 
per la qual cosa, si es desitja, es pot duplicar: una amb el codi DIR3 i 
una altra amb el de l’organigrama per incloure les unitats productores 
de la sèrie. Exemple: eEMGDE24.Organ=	 I00001240	 (Direcció	
d’Assistència	 Tècnica	 Parlamentària)	 del DIR3 o	
eEMGDE24.Organ=Departament	de	Registre	 i	Gestió	Parlamentària	del	
Senat.		

II.	VALORACIÓ	
 

Valors primaris Termini Norma, Motiu 
Valor	administratiu	 	 	
Valor	fiscal	 	 	
Valor	legal	o	jurídic	 	 	
Valor	 parlamentari,	
polític	

	 	

 
10 DIR3: directori comú de les unitats orgàniques i oficines de l’administració. 
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Valors secundaris (informatiu-històric) Sí No 
Com	a	testimoni	de	l’activitat	de	l’òrgan	productor	 	 	
Com	a	font	per	a	la	història	de	l’òrgan	productor	 	 	
Com	a	font	per	a	la	història	en	general	 	 	

 
La qualificació té dos vessants: per una banda, establir els valors 
primaris o secundaris del document i, per altra, determinar si és un 
document essencial per a l’organització. La majoria d’aquestes 
metadades tenen esquemes de valors que faciliten la seva 
sistematització.  
 
[eEMGDE13.1.1.1.Qualificacio.Valoracio.ValorPrimari.TipusValor = per 
esquema de valors: Administratiu, Fiscal, Jurídic o Altres]. Metadada 
obligatòria per a la transferència, és heretable a les categories de Sèrie, 
Expedient i Document simple, i repetible si té més d’un valor. Exemple:  
eEMGDE13.1.1.1.Qualificacio.Valoracio.ValorPrimari.TipusValor	=	Altres	
(Parlamentari).	
 
[eEMGDE13.1.1.2.Qualificacio.Valoracio.ValorPrimari.Termini = núm. 
d’anys, mesos]. Determina el termini de prescripció dels valors 
primaris dels documents, expedients i sèries documentals. És repetible 
depenent del termini de prescripció de cada valor, però el meu criteri 
és incorporar únicament el termini més llarg per aplicar les accions 
que corresponguin. És una metadada heretable i obligatòria per a la 
transferència. Exemple: eEMGDE13.1.1.2.Qualificacio.Valoracio.Valor	
Primari.Termini=4	anys. 
 
[eEMGDE13.1.2.Qualificacio.Valoracio.ValorSecundari= determinat per 
un esquema de valors: Sí, No o Sense cobertura de qualificació]. Sense 
cobertura de qualificació s’aplica quan no s’ha realitzat encara 
l’avaluació. És una metadada heretable, repetible i obligatòria per a la 
transferència. Exemple: eEMGDE13.1.2.Qualificacio.Valoracio.Valor	
Secundari=Sí. 
	
III.	SELECCIÓ	
	
3.1.	Tipus	de	conservació	o	eliminació	
	

Conservació  Eliminació total Eliminació parcial 

 
[eEMGDE13.2.1.Qualificacio.Dictamen.TipusdeDictamen=esquema de 
valors: Conservació permanent, Eliminació parcial, Eliminació total, 
Pendent de dictamen]. És heretable i obligatòria per a la transferència.  
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Exemple: eEMGDE13.2.1.Qualificacio.Dictamen.TipusdeDictamen=	
Conservació	permanent. 
 
[eEMGDE13.2.2.Qualificacio.Dictamen.AccioDictaminada=xxx]. És un 
camp de text lliure i hi posarem el text que en la fitxa de valoració 
apareix com a “Efectes immediats de la valoració”. Metadada heretable 
i obligatòria per a la transferència. Exemple: eEMGDE13.2.2.	
Qualificacio.Dictamen.AccioDictaminada=Conservació	 permanent	 de	 la	
sèrie	i	digitalització	dels	expedients	en	suport	paper	per	facilitar	la	seva	
accessibilitat	i	consulta.	
	
[eEMGDE13.2.3.Qualificacio.Dictamen.TerminiExecucioAccioDictamina
da= núm. d’anys]. Correspon al termini per procedir a l’eliminació total 
o parcial, acció que mai no s’haurà de realitzar automàticament. És 
heretable. Metadada obligatòria per a la transferència. En l’exemple de 
Preguntes orals en el Ple, no s’aplicaria. 
 
3.4	Terminis	de	conservació	o	eliminació	
	
Període	actiu	
(Arxiu	d’oficina)	

Període	semiactiu	
(Arxiu	central)	

Període	inactiu	
(Arxiu	històric)	

   
   

 
[eEMGDE13.3.1.Qualificacio.Transferencia.FaseArxiu=esquema de 
valors: Arxiu intermedi, Arxiu central, Arxiu històric]. Metadada 
heretable i obligatòria per a la transferència. Exemple: 
eEMGDE13.3.1.Qualificacio.Transferencia.FaseArxiu=Arxiu	històric. 
 
[eEMGDE13.3.2.Qualificació.Transferencia.TerminiTransferencia= 
núm. d’anys]. Metadada heretable i obligatòria per a la transferència. 
Exemple: eEMGDE13.3.2.Qualificacio.Transferencia.Termini	
Transferencia=4	anys.	
 
IV.	DECLARACIÓ	DE	DOCUMENTS	ESSENCIALS	PER	A	LA	INSTITUCIÓ	
(ISO	15489)	
	
Són	documents	essencials	per	a	la	institució?		
	
	 Sí	 	 No	

 
Aquesta metadada s’ha incorporat en la nova versió i és l’altre vessant 
de la qualificació.  
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[eEMGDE13.4.Qualificacio.DocumentEssencial=esquema de valors: 
Sí/No]. Metadada heretable i obligatòria per a la transferència. 
Exemple: eEMGDE13.4.Qualificacio.DocumentEssencial=No	
	
V.	ACCÉS	
	
Lliure	  
 
Restringit  

 
L’accés és un dels processos de gestió documental més complexos a 
l’hora de la seva definició, a causa dels diferents aspectes que l’afecten: 
a nivell de confidencialitat de la informació, seguretat a efectes 
informàtics, dades de caràcter personal que contenen... Per altra banda, 
la variada legislació que l’afecta (autonòmica, nacional i 
supranacional), augmenta el grau de complexitat a l’hora de la seva 
aplicació.  
 
Aquesta metadada i la següent es refereixen al nivell de 
confidencialitat de la informació prenent com a referència la Llei de 
secrets oficials i estan relacionades, de manera que en el moment 
d’assignar-ne una, es podria aplicar també automàticament a l’altra.  
 
[eEMGDE8.1.1.Seguretat.NivellSeguretat.NivellAcces=determinat per 
un esquema de valors: Secret, Reservat, Confidencial, Classificat, No 
classificat]. En l’esquema apareixen només quatre valors, però hem 
incorporat un element que apareixia en la versió 1, classificat, que 
creiem més convenient per al nostre tipus de documentació. És 
heretable. Exemple: eEMGDE8.1.1. Seguretat.NivellSeguretat.NivellAcces	
=No	classificat.	
 
[eEMGDE8.1.2.Seguretat.NivellSeguretat.CodiPoliticaControlAcces=per 
esquema de valors: A, B, C, D, E]. A cada nivell d’accés li correspon una 
lletra. També s’ha incorporat en l’esquema la lletra D, que correspon a 
“Classificat”. És heretable. Exemple: eEMGDE8.1.2.Seguretat.Nivell	
Seguretat.CodiPoliticaControlAcces=E.	
 
[eEMGDE8.2.1.Seguretat.AdvertenciaSeguretat.TextAdvertencia = xxx]. 
És una metadada condicional que només s’assignarà en el cas que el 
valor anterior sigui A, B o C. És heretable. En l’exemple per a Preguntes 
orals, en ser el valor anterior E, no s’aplicaria.  
 

Restricció Total  
 Parcial  
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[eEMGDE8.4.Seguretat.SensibilitatDadesCaràcterPersonal= esquema 
de valors: Bàsic, Mitjà, Alt]. L’esquema de valors es correspon amb la 
classificació introduïda en el Reial decret 1720/2007. En la nova 
legislació establerta pel Reglament europeu i en la Llei orgànica 
3/2018, aquesta classificació ha desaparegut, i s’ha elevat el nivell de 
protecció. És heretable. En l’exemple de Preguntes orals en Ple no seria 
necessari establir-ho. 
 
[eEMGDE8.5.Seguretat.ClassificacioENS=determinat segons esquema 
de valors: Bàsic, Mitjà, Alt]. És heretable. Per establir-lo cal comptar 
amb TIC. Exemple: eEMGDE8.5.Seguretat.ClassificacioENS=Baix.	
 
[eEMGDE8.6.Seguretat.NivellConfidencialitatInformacio=esquema de 
valors: Bàsic, Mitjà, Alt]. Metadada heretable i obligatòria per a la 
transferència. L’esquema de valors caldria establir-lo amb TIC. Es 
recomana consultar “Criteris generals per valorar la confidencialitat 
necessària” de la guia CCN-STIC-803 de l’ENS, 2.2.1.11 Exemple: 
eEMGDE8.6.Seguretat.NivellConfidencialitatInformacio=Baix.	
	
[eEMGDE9.1.DretsAccesUsReutilitzacio.TipusAcces= esquema de 
valors: Lliure, Parcialment restringit o Restringit]. Metadada heretable, 
excepte per a Parcialment restringit, i obligatòria per a la transferència.  
Exemple: eEMGDE9.1.DretsAccesUsReutilitzacio.TipusAcces=Lliure.	
 
[eEMGDE9.2.DretsAccesUsReutilitzacio.CodiCausaLimitacio= esquema 
de valors: apèndix 15]. És una metadada condicional, aplicable només 
en el cas que el valor anterior sigui Restringit o Parcialment restringit. 
És heretable, exemple per a Parcialment restringit. Metadada 
obligatòria per a la transferència. En l’exemple de Preguntes orals en 
Ple, no s’aplicaria, perquè és d’accés lliure.  
	
[eEMGDE9.3.DretsAccesUsReutilitzacio.CausaLegalLimitacio=xxx]. És 
una metadada condicional, aplicable només en el cas que sigui 
Restringit o Parcialment restringit. És heretable i obligatòria per a la 
transferència. En l’exemple de Preguntes orals en Ple no s’aplicaria, 
perquè és d’accés lliure.  
 
 
 

 
11 Guia de Seguretat (CCN-STIC-803). Esquema Nacional de Seguretat. Valoració dels 
Sistemes. Gener 2011, [en línia] <https://tinyurl.com/y6afbk28> [Consulta: 20/02/2019]. 
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[eEMGDE9.4.DretsAccesUsReutilitzacio.CondicionsReutilitzacio = xxx]. 
Metadada condicional: sempre que el valor sigui Lliure. És heretable i 
obligatòria per a la transferència. S’aconsella consultar la Llei 
37/2007.12 Exemple: eEMGDE9.4.DretsAccesUsReutilitzacio.Condicions	
Reutilitzacio=Reutilitzable	acomplint	l’art.	8	de	la	Llei	37/2007.	
 

	
  

 
12 Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, 
[en línia] <https://tinyurl.com/y2emmrwe> [Consulta: 20/05/2019]. 
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CLAUSURA	
	

PALOMA	VAQUERO	LORENZO	
PRESIDENTA	DEL	GRUP	ESPANYOL	D’ARXIUS	I	ARXIVERS	

PARLAMENTARIS	I	DE	PARTITS	POLÍTICS	
 
Estimats companys: 
 
Tinc l’honor d’acomiadar aquesta trobada, que espero que hagi resultat 
per a tots tan profitosa com ho ha estat per a mi. 
 
I no vull donar per tancada la nostra reunió sense destacar breument 
tres idees fonamentals que hem pogut escoltar en aquestes jornades 
que hem tingut l’oportunitat de compartir. 
 
1. En primer lloc, igual que en l’ésser humà el cervell, que és l’òrgan 
que regeix absolutament la vida de les persones i la seva capacitat 
d’emmagatzemar records, resulta una part fonamental i inseparable 
d’aquest òrgan, l’Arxiu constitueix la veritable memòria viva de les 
institucions en les quals s’insereix. 
 
Per tant, no sols resulta necessària l’existència de l’Arxiu, sinó que, a 
més, és obligat dotar-lo de mitjans suficients i procurar la seva 
constant modernització i la seva dinamització. Contràriament, es 
perdran els records i les circumstàncies dels fets generats per la 
institució en la qual s’incardina, i aquesta quedaria reduïda a un cervell 
sense memòria i, per tant, trist i limitat. 
 
2. Continuant amb el símil antropològic, hem recordat també com, en 
paraules de Jean-Baptiste Lamarck, “la funció crea l’òrgan” i “la 
necessitat crea la funció”. 
 
Les institucions tenen la responsabilitat inequívoca, no solament moral 
sinó cada vegada més també legal, de conservar els seus fons 
documentals així com de sistematitzar-los per al seu ús i per a la seva 
posada en valor. La necessitat de mantenir en bones condicions aquest 
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llegat requereix la participació de professionals especialment formats 
per a això, a més de la disposició d’instal·lacions ben dotades des del 
punt de vista tècnic. 
 
3. La tercera idea es refereix al que representa aquest Parlament que 
ens ha acollit amb tanta escalfor i amabilitat. 
 
Convido a tots els que m’escolteu ara i, de manera especial, als que 
treballeu o presteu algun tipus de servei en aquesta institució, que 
recordeu les pintures que adornen els sostres de la sala de plens i li 
donen profunditat, per les cariàtides on es recolzen els seus murs, per 
les fustes nobles de les seves motllures i pels vidres modelats dels seus 
llums. No us semblen dignes de conservar, que la seva presència pugui 
ser gaudida per les generacions que vindran? 
 
Doncs de la mateixa forma, us convido que sigueu conscients de la 
riquesa que posseeix el vostre fons documental. 
 
Una riquesa que prové de la pròpia essència dels fons parlamentaris, 
que són únics i especials, perquè atresoren entre els seus documents 
els debats, les discussions, els acords i, en definitiva, els esforços 
realitzats per tots aquells que us van precedir en aquesta institució. I 
que, entre aquestes parets, van configurar un ordre normatiu i 
legislatiu del qual avui, almenys en una part, sou –som– hereus. 
 
Igual que tota la riquesa artística i arquitectònica que atresora aquesta 
seu és mereixedora de ser preservada i transmesa a les futures 
generacions, també els documents on es plasma la feina realitzada en 
el Parlament de les Illes Balears constitueixen un tresor que s’ha de 
conservar. 
 
No puc finalitzar aquesta reunió sense agrair de nou i públicament 
l’amabilitat dels que heu estat els nostres perfectes amfitrions en 
aquestes jornades de treball, així com l’esforç realitzat per tot el 
personal de la cambra que ha possibilitat la logística necessària per a la 
celebració de la trobada. Catalina, gràcies de cor i tant de bo que 
s’aconsegueixin els objectius marcats.  
 
Moltes gràcies també a tots vosaltres, companys de diferents arxius, 
per la vostra presència i per les vostres valuoses aportacions. I gràcies 
també a Miguel Ángel Blanes per acceptar la invitació del Parlament i 
compartir amb nosaltres aquesta reunió. 
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I, sí, haig de confessar-ho públicament: el que més desig en aquest 
moment és que, molt aviat, un d’aquests matins, en engegar l’ordinador 
per iniciar les tasques del dia, aparegui a la meva safata d’entrada un 
email… amb una invitació per acudir de nou a aquest edifici i conèixer, 
personalment, el recentment creat Arxiu del Parlament de les Illes 
Balears! 
 
M’atreveixo a suggerir que aquesta data no passi de l’estiu que ve, ja 
que, segons m’han dit, el clima és perfecte a Balears en aquesta època 
de l’any (és una broma!). 
 
Moltes gràcies a tots i fins aviat. 
 

 
 

	
ESPERANÇA	MUNAR	I	PASCUAL	

OFICIALA	MAJOR	DEL	PARLAMENT	DE	LES	ILLES	BALEARS	
 
Bon dia a tots.  
 
En nom de l’Oficialia Major del Parlament i a manera de clausura 
d’aquestes jornades desitjo manifestar-vos la meva satisfacció per la 
seva celebració; el meu agraïment a vosaltres, els participants, i també 
a l’organitzadora i coordinadora de les jornades Catalina Palmer Taura, 
juntament amb els serveis de Protocol i Comunicació de la casa. 
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Bàsicament vull destacar tres aspectes que m’heu transmès i dels quals 
he pres bona nota: per una banda, no sols la imprescindible figura del 
perfil professional de l’arxiver en les administracions parlamentàries, 
en el sentit que la funció fa l’òrgan, i a més -com va assenyalar la 
presidenta Paloma Vaquero en la inauguració- aquesta necessitat s’ha 
transformat en una urgent necessitat amb la implantació de 
l’administració electrònica. 
 
En segon lloc, com va assenyalar Reyes Serrano de les Corts d’Aragó, 
l’Arxiu constitueix la memòria històrica, administrativa, política i 
jurídica d’unes institucions recents; que manifesten la memòria viva 
del sentir d’una època i una societat. I, en conseqüència, no hem de 
destruir, sinó que la destrucció, si ha de donar-se, ha de ser la mínima. 
 
I, en tercer lloc, la professionalitat i el zel d’aquesta mena de treball, 
que requereix uns coneixements tècnics per a la realització de les 
sèries documentals i els quadres de classificació i valoració i, al mateix 
temps, un coneixement transversal i profund de la institució. 
 
En aquest sentit i des d’aquesta perspectiva, hem recollit les vostres 
aportacions: la necessitat de comptar amb un arxiu únic, unificar els 
que tenim i disposar de la figura de l’arxiver a la nostra institució. Sota 
la meva responsabilitat, considero que estem en la senda adequada, 
perquè ja comptem per a 2019 amb la dotació pressupostària per a 
això, i ens queda la seva inclusió en la nova relació de llocs de treball i 
la tramitació administrativa que això suposa.  
 
Per poder modernitzar les administracions hem d’estar oberts al canvi, 
adaptar-nos al nou paradigma d’interrelació entre els treballadors i 
professionals, i una mostra d’això és el treball d’arxiver. 
 
A manera d’eslògan i com diu Catalina, “La feina ben feta no té 
fronteres, la feina mal feta no té futur”. En aquest context i amb l’ànim 
de col·laboració, tecnificació, modernització i il·lusió per aconseguir-lo 
i amb el desig que us hàgiu sentit com a casa vostra, espero que les 
jornades hagin satisfet les vostres expectatives. 
 
Moltes gràcies. 
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BALTASAR	PICORNELL	I	LLADÓ	
PRESIDENT	DEL	PARLAMENT	DE	LES	ILLES	BALEARS	

	
Bon dia a totes i a tots. 
 
Com a president del Parlament de les Illes Balears, després de treballar 
de manera estreta amb els serveis de la casa des de fa més de dos anys, 
som molt conscient dels reptes que les cambres autonòmiques 
afrontaran en els pròxims anys. 
 
La cada vegada major tecnificació dels serveis, el desenvolupament de 
noves tecnologies, la implantació de l’administració electrònica que en 
moltes de les nostres institucions ja s’està duent a terme… són 
escenaris que ens plantegen canvis profunds i radicals en la forma que 
teníem d’entendre la gestió parlamentària fins ara. 
 
Per aquest mateix motiu, jornades com les que aquests dos dies ha 
acollit el nostre parlament són fonamentals per afrontar aquestes 
transformacions de manera conjunta.  
 
Sé que durant aquests dos dies s’han tractat temes tan interessants i 
actuals com la importància de l’Arxiu en l’àmbit parlamentari, la 
participació a través del Correu del ciutadà, la documentació produïda 
per les presidències, els arxius audiovisuals, la transparència, l’accés a 
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la informació i la gestió documental i les valoracions de les sèries Mesa 
i Junta de Portaveus. 
 
Compartir les nostres experiències particulars, les dificultats oposades, 
els conflictes, així com les idees i les solucions trobades, ens poden 
ajudar a, entre totes, avançar cap a aquest nou model de gestió 
parlamentària d’una forma més tranquil·la, més segura i en definitiva 
més eficient.  
 
Des d’aquí, doncs, us animo que continueu amb aquesta bona sintonia 
perquè conjuntament puguem aconseguir uns parlaments moderns, 
eficients i transparents, tal com ens demanda la societat actual. 
 
D’altra banda, espero que aquests dies en aquest parlament i a la ciutat 
de Palma hagin estat del vostre grat i us hàgiu trobat ben acollits, 
almenys tant com m’hi he sentit jo a cada parlament autonòmic que he 
tingut l’ocasió de visitar. Sé que ara tindreu l’oportunitat de visitar la 
Seu, la Llotja i el Consolat de Mar, seu del Govern dels Illes Balears. 
Espero que us agradi i que ho gaudiu. 
 
Gràcies per la vostra participació i per tota la feina realitzada en 
aquestes dues intenses jornades. 
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