Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni

K0725/G0213NQdCM

Comunicat d’adhesió al model del Quadre de Classificació de la Documentació
Municipal (QdCM)
(L’objectiu d’aquest comunicat és crear un directori amb les institucions que l’estan aplicant, per facilitar la tramesa d’informació
d’interès general sobre el model, ja sigui d’actualitzacions o d’altra mena. També facilitarà la generació d’indicadors sobre el
grau d’adopció d’aquest model, alhora que contribuirà a la futura creació d’una comunitat d’intercanvi d’experiències. Per poder
assolir aquestes finalitats, l’arxiu municipal ha de fer arribar a la DGABMP informació sobre com l’ha adoptat, la casuística amb
la qual s’ha trobat i, si escau, aquells canvis o modificacions que puguin tenir afectacions sobre el model QdCM)

Dades de la institució que vol adherir-se al model
Nom de l’organisme

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Domicili

Plaça de la Vila, 1
Codi postal

Localitat

08921

Santa Coloma de Gramenet

Telèfon de contacte

93.462.40.00
Adreça electrònica

delgadosr@gramenet.cat
K614-V01-16

Web institucional o seu electrònica

www.gramenet.cat
Us fem saber que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’adhereix al model de Quadre de Classificació de la
Documentació Municipal (QdCM) per tal de poder adoptar i usar els instruments que en formen part: el quadre de classificació,
pròpiament dit, i el Catàleg de processos/sèries.
Localitat i data

Santa Coloma de Gramenet, 2 de març de 2017
Signatura de la persona responsable de l’arxiu o
arxiver de referència

CPISR-1 C Rosa
Maria Delgado
Sanz-milla

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Telèfon 933 162 740
Fax 933 162 741
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