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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC – ELS VERDS D’ALAQUÀS 
RELATIVA A LA CREACIÓ DE L’ ARXIU MUNICIPAL 

 
 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs a 
l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana 
així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple 
la següent:  

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Gràcies a l’article 31.6 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat va assumir competències 
exclusives en matèria d'arxius, exceptuant els arxius de titularitat estatal que continuen siguent 
competència de l’Estat. En l’exercici d’aquestes competències, el 2005 es va aprovar la llei 
3/2005, de 15 de juny, d’Arxius, on la Generalitat posa de manifest “la importància que tenen els 
arxius valencians, no sols com un servei molt important del funcionament i de l’eficàcia de totes les 
organitzacions, especialment de les administracions públiques, sinó com a garantia de 
conservació del patrimoni documental valencià i, finalment, per a preservar el dret d’accés de les 
persones als arxius” 
 
La importància de la creació, funcionament i manteniment dels arxius en les administracions 
públiques, especialment en una societat que cada volta més valora la informació, és fonamental 
en una doble vessant, pel que fa a la gestió pública que ha de garantir els drets dels ciutadans, 
tant individuals com col·lectius, i pel que fa al dret a la informació, sense la qual difícilment es pot 
garantir un bon funcionament de la democràcia.  
 
Un tercer aspecte remarca l’important paper dels arxius en una societat desenvolupada: la 
memòria històrica. Els arxius, públics o privats, amb el temps són el reflexe d’una societat, i són 
font imprescindible per a l’estudi històric, d’ahi la necessitat de què estiguen ben organitzats, 
siguen accessibles i garantisquen la conservació del patrimoni documental valencià a tots els 
nivells. Un arxiu desorganitzat i sense personal és un simple magatzem de papers, que ningú 
valora i que ningú pot utilitzar, que acaba degradant-se físicament fins al deteriorament total, i que 
impedeix tant a la ciutadania, com a historiadors o la pròpia organització generadora de l’arxiu, 
aprofitar els seus continguts informatius. 
 

Així, el Ple de les Corts Valencianes, en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2005, aprovà 
definitivament la llei d’Arxius, la qual regula al seu article 16.1 que:  

 Tots els titulars d'arxius públics valencians tenen l'obligació de conservar i custodiar degudament 
organitzada la seua documentació, posar-la a disposició dels ciutadans d'acord amb les normes 
vigents i no extraure-la de les seues oficines o arxius de gestió fins que no haja finalitzat la seua 
utilització administrativa 
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Per altra banda, al seu article 36 diu: 
 

1. Les diputacions provincials i els ajuntaments de municipis de més de deu mil 
habitants estan obligats a tindre un servei d'arxiu propi. 

2. El servici d'arxiu esmentat haurà d'estar dotat de personal arxiver amb la titulació 
corresponent i d'instal·lacions adequades per a conservar els documents. 

 
Alaquàs és, per tant, un del municipis obligats, des del 2005, a comptar amb un arxiu municipal, 
amb l’objecte  de conservar el nostre patrimoni documental. 
 

 
 

PROPOSTA 
 

PRIMER: Que l’Ajuntament d’Alaquàs inicie tots els tràmits administratius necessaris, per a la 
creació de l’Arxiu Municipal d’Alaquàs, on s’hi reunisca tota la documentació municipal de poc ús 
administratiu i la de caràcter històric, juntament amb aquella documentació que particulars i 
organitzacions locals vullguen cedir, per a la seua conservació i consulta, donat el seu caràcter 
d’importància històrica. 
 
SEGON: Que s’encarregue un informe de l’estat actual de tota la documentació arxivada per 
l’Ajuntament d’Alaquàs, en especial d’aquella que hauria de configurar l’arxiu històric, per ser 
documentació que ja no està en ús habitualment, però que configura la memòria d’aquest 
municipi. 
 
TERCER: Que s’habiliten les partides necessàries al pressupost municipal de l’any 2014 per posar 
en funcionament l’Arxiu Municipal d’Alaquàs. 
 
 
 
 

 
 

Alaquàs, 20 de setembre 2013 
 

 

 

Vicent Forment 

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 

 


