
                                             Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents 5/2006. 20 novembre 2006 

Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents 
de 20 de novembre de 2006:

• Acord  3/2006 de  la  Comissió  d’Arxiu  i  Gestió  de  Documents,  de  20  de 
novembre de 2006, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada 
fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus 
documentals següents: 

J123 Expedients de beques per a la mobilitat

J100  GESTIÓ DELS RECURSOS ACADÈMICS
J120 BEQUES

J123 Expedients de beques per a la mobilitat
Expedients de beques de mobilitat  d’ajut a l’estudi als estudiants que cursen estudis fora de la seva  
comunitat  autònoma.  Recull  les  sol·licituds  i  els  documents  justificatius  necessaris  per  decidir  la 
concessió o denegació de la  beca  o ajut  a  l’estudi als estudiants que cursen estudis  fora de la  seva  
comunitat autònoma per part de la comissió d’ajuts a l’estudi.

Exemplar unitat actiu semiactiu inactiu
Principal  [p] Unitat responsable 888 3 anys E1

 (E= Eliminació C= Conservació)

 Destrucció total als tres anys des del tancament de l’expedient (transferència al Servei d’Arxiu i Gestió  
de Documents per a la seva eliminació). Conservació dels llistats de les adjudicacions definitives, amb 
les seves modificacions i les estadístiques i les actes de la Comissió d’Ajuts a l’Estudi.
[ ] = suports: p= paper   e= electrònic
Codi taula d’avaluació: 310
Ordre de 18 d’octubre de 1999 per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental  (DOGC 
núm. 3010, de 8 de novembre de 1999)
Accés: Lliure la documentació assenyalada com de conservació permanent. Restringit a la resta mentre 
duri el seu valor administratiu.
Essencial: No
Data de transferència: Gener

J124 Expedients de beques d’inici

J100  GESTIÓ DELS RECURSOS ACADÈMICS
J120 BEQUES

J124 Expedients de beques d’inici
Expedients de beques d’inici. Recull les sol·licituds i els documents justificatius necessaris per decidir la  
concessió o denegació de la beca o ajut a l’estudi als estudiants que inicien estudis universitaris per part  
de la comissió d’ajuts a l’estudi.

Exemplar unitat actiu semiactiu inactiu
Principal  [p] Unitat responsable 888 3 anys E1

 (E= Eliminació C= Conservació)

 Destrucció total als tres anys des del tancament de l’expedient (transferència al Servei d’Arxiu i Gestió  
de Documents per a la seva eliminació). Conservació dels llistats de les adjudicacions definitives, amb 
les seves modificacions i les estadístiques i les actes de la Comissió d’Ajuts a l’Estudi.
[ ] = suports: p= paper   e= electrònic
Codi taula d’avaluació: 310
Ordre de 18 d’octubre de 1999 per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental  (DOGC 
núm. 3010, de 8 de novembre de 1999)
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Accés: Lliure la documentació assenyalada com de conservació permanent. Restringit a la resta mentre 
duri el seu valor administratiu.
Essencial: No
Data de transferència: Gener
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