
                                             Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents 1/2009. 2 abril 2009

Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents 
de 2 d'abril de 2009:

• Acord 4/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 2 d'abril de 
2009, 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: 

K112 N Curs d’Aptitud Pedagògica

K100 ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA
K112 PROGRAMES N CURS D’APTITUD PEDAGÒGICA

Expedients dels cursos per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)
exemplar unitat actiu semiactiu inactiu

Principal [p i e] Unitat responsable 888 - C1

 (E= Eliminació C= Conservació)

 Són de conservació permanent les llistes d’alumnes matriculats, resolucions de convalidacions, relacions 
de professorat i horaris de classe, documents de gestió i assignació de centres de pràctiques i de les actes  
parcials i  globals (transferència al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents per a la seua conservació). 
Eliminació de la resta de documentació en un termini de dos anys des que les actes són definitives.
[ ] = suports: p= paper   e= electrònic
Codi taula d’avaluació:  497
Ordre  CLT/500/2003,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aproven  i  es  modifiquen  taules  d'avaluació 
documental (DOGC núm. 4034, de 19.12.2003)
Accés: Lliure per a la persona interessada i del personal que treballa a la unitat durant la seua gestió i  per 
la resta restringit segons preveu l’art. 36 de la Llei 10/2001
Essencial: No
Data de transferència:  Febrer

K139 Cooperació Interuniversitària (Programa Drac)

K100 ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA
K139 COOPERACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA

Expedients de convocatòries de programes d’intercanvis i de mobilitat d’estudiants. Documents produïts 
i rebuts relatius a les convocatòries dels programes d’intercanvi i mobilitat que ofereixen als estudiants 
interessats la possibilitat de realitzar una estada de tres a dotze mesos en una altra universitat, en el marc  
del programa Erasmus/Sòcrates de la Unió Europea, o del programa Sèneca de l’Estat Espanyol, o del 
programa  Drac  de  Catalunya,  o  d’un  conveni  bilateral  d’intercanvi  d’estudiants  signat  entre  la 
Universitat de Lleida i la universitat de destinació

exemplar unitat actiu semiactiu inactiu
Principal [p i e] Unitat responsable 888 - C1

 (E= Eliminació C= Conservació)

 Són de conservació permanent els acords bilaterals, contracte institucional, convocatòria  de beques, 
resolució amb els beneficiaris i informes finals (transferència al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents 
per a la seua conservació), la resta de documentació es pot destruir en el termini de cinc anys des la  
resolució de la convocatòria
[ ] = suports: p= paper   e= electrònic
Codi taula d’avaluació:  416 i 417
Ordre de 3 de juliol de 2001, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació documental (DOGC 
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núm. 3431, de 16.7.2001)
Accés: Lliure per a la persona interessada i del personal que treballa a la unitat durant la seua gestió i  per 
la resta restringit segons preveu l’art. 36 de la Llei 10/2001
Essencial: No
Data de transferència: Juliol
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