Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

X100

PROTOCOL I RELACIONS EXTERIORS

Grup de sèries

X101

ACTIVITAT PROTOCOL·LÀRIA

Subgrup de sèries

X102

Hereta

Funció

Representar institucionalment l’Ajuntament, atribució encomanada principalment a
l’alcalde, tinents d’alcadia i regidors. Fer referència a la imatge corporativa, deixar
constància dels actes protocol·laris i drets personals civils dels ciutadans, a més de
les distincions i homenatges concedits pel consistori.

Arxiu Municipal de Terrassa

Suport

Híbrid

Taules d'avaluació
documental

Disposició

No avaluable

No avaluable

No avaluable

No avaluable

X100

Recollir i documentar les activitats i la documentació produïda per actes,
esdeveniments i cerimònies pròpies de les relacions oficials.

EXPEDIENTS D'ACTES PROTOCOL·LARIS Sèrie

X101

Organitzar i desenvolupar les normes i el procediment a seguir en el
desenvolupament d’actes institucionals com inauguracions, cloendes, recepcions,
viatges, o visites.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X103

EXPEDIENTS DE VISITES D'OBRES

Sèrie

X101

Deixar constància de les visites de representants de l’Ajuntament o de l’alcalde per
veure l’estat de les obres d’infrastructura que es realitzen en el terme municipal.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X119

DOSSIERS D'INFORMACIÓ

Sèrie

X101

Agrupació factícia o recull d'informació que es genera per tenir una compil·lació
d'informació que pot resultar útil per a dur a terme un tema o una activitat
protocol·laria determinada.

Sense TAD

Permanent

X122

CORTESIA

Sèrie

X101

Felicitacions, agraïments, condols,….

Sense TAD

Permanent

X104

DRETS PERSONALS CIVILS

Subgrup de sèries

X100

Atendre a les demandes d’exercici d’unions civils de persones en totes les modalitats Híbrid
que són competència dels consistoris.

No avaluable

No avaluable

X105

EXPEDIENTS DE CASAMENTS CIVILS

Sèrie

X104

Deixar constància legal de la consumació de la modalitat de casament civil dirigida
per un membre municipal amb la potestat per fer-ho.

X106

REGISTRE D’UNIONS CONSENSUADES
I/O PARELLES DE FET

Sèrie

X104

Deixar constància de la consumació de la modalitat d’unió legal entre persones
Híbrid
diferent de la del matrimoni civil executada per un membre municipal amb potestat per
fer-ho. El Registre Municipal d'Unions Consensuals de l'Ajuntament de Terrassa es
destina a les inscripcions voluntàries d'unions no fortuïtes basades en un vincle
afectiu amb voluntat de permanència de les parelles, tant heterosexuals com del
mateix sexe.

Sense TAD

Permanent

X107

HOMENATGES I DISTINCIONS

Subgrup de sèries

X100

Atorgar un reconeixement en qualsevol de les seves modalitat als mèrits d’una
Híbrid
personalitat o entitat d’especial rellevància en el desenvolupament de la ciutat. Les
modalitats de reconeixement han estat i són: Terrassenc il lustre (des de 1914); Títol
de Fill Il lustre (des de 1931); Títol de fill adoptiu (des de 1868); Títol de fill predilecte
(des de 1981); Medalla de la Ciutat de Terrassa (1942-1999); Medalla d’honor de la
ciutat (des de 2000); Placa i Medalla de la Ciutat de Terrassa a l’esperit esportiu (des
de 1960).

No avaluable

No avaluable

X108

EXPEDIENTS DE CONCESSIÓ DE LA
MEDALLA DE LA CIUTAT

Sèrie

X107

Atorgar la distinció concedida a una personalitat rellevant de la vida social, cultural,
Híbrid
política o econòmica local per part de la corporació local. Inicialment la concessió era
de la Medalla de la Ciutat en les seves categories d’or, plata i bronze. L’any 2000 es
modificà el reglament de concessions i la medalla passà a ser d’Honor.

Sense TAD

Permanent

X109

EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE FILL
ADOPTIU, PREDILECTE O IL·LUSTRE DE
LA CIUTAT

Sèrie

X107

Concedir el títol honorífic de fill adoptiu d’una personalitat rellevant de la vida social,
cultural, política o econòmica local.

Sense TAD

Permanent

Híbrid

Híbrid
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Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

X110

EXPEDIENTS DE CONCESSIÓ DE PLACA
I/O MEDALLA DE LA CIUTAT DE
TERRASSA A L’ESPERIT ESPORTIU

Sèrie

X107

Concedir la placa i/o medalla de la ciutat a una personalitat rellevant de l'esport.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X120

LLIBRE D'HONOR

Sèrie

X107

Aplegar els missatges i les rúbriques de personalitats destacades que han passat per Híbrid
la ciutat i han estat rebudes oficialment pels membres del consistori.

Sense TAD

Permanent

X111

SÍMBOLS MUNICIPALS

Subgrup de sèries

X100

Recollir qualsevol canvi, modificació o reestructuració oficial dels emblemes, imatges
o denominacions de la ciutat o del consistori, com podria ser l’escut de la ciutat o el
seu topònim.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

X112

EXPEDIENT DE SÍMBOLS DE LA CIUTAT

Sèrie

X111

Creació o modificació de la imatge corporativa del consistori o de qualsevol símbol
municipal, inclòs el topònim.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X113

RELACIONS INTERNACIONALS

Subgrup de sèries

X100

Recull totes aquelles activitats relacionades en la projecció i intercanvi internacional
amb altres entitats, organismes o ajuntaments.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

X114

EXPEDIENTS D'AGERMANAMENT

Sèrie

X113

Deixar constància i tramitar la possibilitat d’agermanar de forma oficial la ciutat de
Terrassa amb qualsevol altre ciutat del món.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X115

EXPEDIENTS DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Sèrie

X113

Recollir les actuacions encaminades a la solidaritat i a l’ajuda internacional que
s’ofereixen des de Terrassa amb el petit percentatge del pressupost municipal
destinat a la finalitat solidària. En el cas que aquests projectes de cooperació siguin
justificatius de la tramitació d'una subvenció, s'enquadraran amb el codi de
subvencions atorgades.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X121

COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL

Sèrie

X113

L'Ajuntament de Terrassa participa en diversos projectes i programes en col·laboració Híbrid
amb entitats d'altres països que promouen l'intercanvi de coneixement i experiències,
la innovació i la investigació en tota mena de temàtiques o àmbits dins l'ampli ventall
de competències municipals (medi ambient, igualtat, treball, transports, benestar
social, obra pública, cultura, etc.), arribant, en alguns casos, a establir noves
polítiques d'actuació o execució. Aquests programes poden estar cofinançats; en
aquests casos el procediment específic de la subvenció el trobarem a C186
Subvencions rebudes.

Sense TAD

Permanent

X116

RELACIONS AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Subgrup de sèries

X100

Posar a mans dels mitjans de comunicació la informació més rellevant i pública
l’activitat del consistori o dels membres que en formen part perquè sigui divulgada
entre els ciutadans.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

X117

DOSSIERS DE PREMSA

Sèrie

X116

Preparar notícies, articles i informació de les activitats de l'entitat per presentar-les i
divulgar-les a través dels mitjans de comunicació.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

X118

ANUNCIS ALS MITJANS DE
COMUNICACIO

Sèrie

X116

Anuncis a publicar en els mitjans de comunicació per tal de fer-los públics.

Sense TAD

Permanent

Nivell de protecció
segons LOPD

