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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 31 de maig de 2018
(PLE2018000007), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
DECLARACIÓ UNIVERSAL D'ARXIUS (DUA). (X2018014289)
«Atès que l’any 2010 el Consell Internacional d’Arxius (ICA), òrgan creat per la UNESCO
el 9 de juny del 1948, en la seva qualitat de representant de la comunitat professional que es
dedica a la gestió documental i els arxius en el món, va elaborar i aprovar la Declaració
Universal sobre els Arxius (DUA), la qual té com a finalitat reconèixer el paper clau dels
arxius tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica com
en la preservació de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica, tot
promovent el bon exercici de la professió d’arxiver i la conservació i difusió del patrimoni
documental, tan públic com privat.
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a través del seu Arxiu Municipal, vetlla per
a l’establiment de bones pràctiques en la gestió i arxiu dels documents que són produïts per
l’administració local guixolenca en el marc i l’exercici de les funcions i competències que li
són pròpies. I, així mateix, també vetlla per a la preservació i difusió del patrimoni
documental guixolenc, tant públic com privat.
Atesa la concurrència entre les finalitats que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols – Arxiu Municipal, segons s’han descrit en el paràgraf anterior, i els objectius que
promou la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA).
Atès les consideracions anteriors i l’informe de la directora de l’Arxiu Municipal:
Codi de verificació electrònic 0f64b9c2-2ab1-4063-994a-47bb436149e2
El Ple municipal acorda:
Primer. Adherir-se institucionalment a la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el
text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius “Els arxius registren decisions, accions i
memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació
en generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de
preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la
seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els
arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen a
la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix
els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida. Per això, nosaltres reconeixem:
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El caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives,
culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats.
 El caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria
individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el
futur.
 La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la
humanitat.
 La multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents,
ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa.
 El paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació
inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés
de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús.
 La responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la
informació– en la gestió dels arxius.
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
 S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius.
 La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en
l’exercici de les seves activitats.
 Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta
gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats.
 Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús.
 Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives
als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris.
 Els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania
responsable.
Segon. Comunicar l’adopció del present acord a l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya (ACC) per tal d’inscriure l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols –
Arxiu Municipal, al registre oficial d’entitats de Catalunya adherides a la Declaració
Universal sobre els Arxius (DUA).»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 5 de juny de 2018
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