Táboa de avaliación documental T0034

Código
serie
U005

Denominación da serie documental

Data inicial

Expedientes de eleccións ao Claustro Universitario

1991

Data final

Produtores
Código da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
Xunta electoral
Comisión Electoral

Data
inicial
1991
1992

Data
final
1991

Normativa aplicable
Título

Publicaci Data
ón
publicación

Ámbito estatal
Lei Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de BOE
1/09/1983
Reforma Universitaria
núm.209

URL

https://www.boe.es/boe/di
as/1983/09/01/pdfs/A2403
4-24042.pdf
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de BOE
24/12/2001 https://www.boe.es/boe/di
Universidades
núm.307
as/2001/12/24/pdfs/A4940
0-49425.pdf
Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que BOE
13/04/2007 https://www.udc.es/export/
se modifica a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de núm.89
sites/udc/normativa/_galeri
decembro de Universidades
a_down/xeral/lou42007.pdf
_2063069239.pdf
Ámbito Universidade da Coruña
Decreto 1/1990, de 11 de xaneiro, polo que DOG
22/01/1990 Contido non dispoñible
se aproba o regulamento de réxime interno núm. 15
da Comisión de Goberno e as normas
estatutarias provisionais polas que se rexerá
a Universidade da Coruña mentres non se
aproben os seus estatutos
DECRETO 96/1991, do 27 de marzo, polo que DOG
1/04/1991 https://www.xunta.gal/diari
se modifica o artigo 50 das Normas núm. 61
o-oficialestatutarias provisionais da Universidade da
galicia/mostrarContenido.d
Coruña, aprobadas polo Decreto 1/1990, do
o?paginaCompleta=false&ru
11 de xaneiro
taRelativa=true&idEstado=5
&ruta=/1991/19910401/Sec
ciones3B9CA_gl.html
DECRETO 192/1991, do 30 de maio, polo que DOG
10/06/1991 https://www.xunta.gal/dog/
se modifica o regulamento de réxime interno núm.109
Publicados/1991/19910610/
da Comisión de Goberno e mailas normas
Anuncio2660A_gl.html
estatutarias provisionais polas que se rexerá
a Universidade da Coruña mentres non se
aproben os seus estatutos

Normativa aplicable
Regulamento para a elección de membros do
Claustro Universitario Constituínte, aprobado
pola Xunta de Goberno o 14 de marzo de
1991
Regulamento de elección de membros do
Claustro Universitario, aprobado pola Xunta
de Goberno o 18 de setembro de 1992.
Apróbanse ao mesmo tempo uns “Criterios
de interpretación do Regulamento”
Decreto 253/1992, do 10 de setembro, polo
que se aproban os estatutos da Universidade
da Coruña
Regulamento de Réxime interno do Claustro
Universitario, aprobado polo Claustro o 1 de
decembro de 1992
Decreto 245/1998, do 30 de xullo, polo que
se aproba a modificación dos estatutos da
Universidade da Coruña
Decreto 41/2000, do 25 de febreiro, polo que
se aproba a modificación dos estatutos da
Universidade da Coruña
Decreto 101/2004, do 13 de maio, polo que
se aproban os estatutos da Universidade da
Coruña
Regulamento de réxime interno do claustro
da Universidade da Coruña, aprobado polo
Claustro na súa sesión do día 13 de abril de
2007
Decreto 194/2007, do 11 de outubro, polo
que se modifica o Decreto 101/2004, do 13
de maio, polo que se aproban os estatutos da
Universidade da Coruña

Publicado como folleto:
Regulamento
para
as
eleccións de membros do
Claustro Constituínte abrilxullo 1991
Publicado como folleto:
Regulamento para a elección
de membros do Claustro
Universitario
DOG
17/09/1992 https://www.xunta.gal/dog/
núm.182
Publicados/1992/19920917/
Anuncio245C6_gl.html
Publicado como folleto: Regulamentos: Consello Social,
Claustro, Xunta de Goberno
DOG
28/08/1998 https://www.xunta.gal/dog/
núm.167
Publicados/1998/19980828/
Anuncio62CA_gl.html
DOG
2/03/2000 https://www.xunta.gal/dog/
núm. 43
Publicados/2000/20000302/
Anuncio5122_gl.html
DOG
26/05/2004 https://www.xunta.gal/dog/
núm.100
Publicados/2004/20040526/
AnuncioDB6A_gl.html
https://www.udc.es/gl/nor
mativa/xeral/rexime_intern
o_claustro_UDC/index.html
DOG
17/10/2007 https://www.xunta.gal/dog/
núm.201
Publicados/2007/20071017/
Anuncio3EDFE_gl.html

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental
Resolución reitoral de convocatoria de eleccións ao Claustro Universitario
Censo electoral provisional
Reclamacións e recursos ao censo electoral provisional
Informes sobre as reclamacións e recursos ao censo electoral provisional
Certificados sobre as reclamación e recursos ao censo electoral provisional
Acta da Comisión electoral sobre os acordos relativos ás reclamación e recursos
Comunicación da Comisión Electoral
Censo electoral definitivo
Presentacións de candidaturas
Acta da Comisión Electoral sobre a admisión das candidaturas presentadas
Relación provisional de candidatos

Documentos que integran a unidade documental
Relación definitiva de candidatos
Modelo de papeleta electoral
Acta da Comisión Electoral sobre a distribución e composición das mesas electorais
Comunicacións da Comisión Electoral ás persoas que foron elixidas membros das mesas
Xustificantes para solicitar a exención
Solicitudes ante a Comisión Electoral de credenciais de interventores
Comunicacións relativas ao voto anticipado
Acta de constitución das mesas electorais
Acta de escrutinio das votacións nas mesas electorais
Proclamación provisional dos candidatos electos
Reclamacións ás proclamacións provisionais de candidatos
Acta da Comisión electoral sobre as reclamacións
Proclamación definitiva dos candidatos electos
Relación de candidatos non electos
Comunicacións da Comisión Electoral aos membros das mesas electorais que non se
presentaron o día da votación
Xustificantes enviados polos membros das mesas electorais que non se presentaron o
día da votación
Credenciais dos membros do Claustro Universitario

Características da serie
Serie (aberta/pechada)
Series relacionadas

Aberta

Tipo relación

Denominación da serie documental

Produtor

Expedientes das sesións da Xunta ou
Consello de Goberno

Xunta ou Consello de
Goberno

Complementaria

Código
da serie

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Restrinxido
25/50 anos
Os documentos que conteñen datos persoais protexidos poderán consultarse
se media consentimento das persoas afectadas, ou logo de que transcorran 25
anos desde a súa morte ou, se non se coñece a data do pasamento, 50 desde
a produción do documento

Transferencia
Arquivo
Prazo
Xustificación
Do arquivo 8 anos des- A documentación debe conservarse no arquivo de xestión durante o
de xestión / pois da con- mandato do Claustro como apoio a distintas actuacións administrativas
vocatoria

Transferencia
administra- das electivo ao ar- cións
quivo intermedio
/ histórico

Selección
Tipo de selección:
conservación total/ conservación parcial/
eliminación
Eliminación parcial
1.Conservación permanente do expediente
xeral
2. Posibilidade de eliminación aos 4 anos dos
seguintes documentos:
- Censo electoral provisional
- Relación provisional de candidatos
- Comunicacións da Comisión Electoral ás
persoas que foron elixidas membros das
mesas electorais
- Proclamación provisional dos candidatos
electos
- Relación de candidatos non electos
- Credenciais dos membros do Claustro
Universitario

Prazo

Mostraxe

Soporte
substitución

4 anos

Control do estudo
Órgano responsable do estudo Centro de Documentación e Arquivo da Universidade da Coruña
Datas extremas do período
1991-2014
estudado
Datas extremas do período actualizado/revisado

Ditame
Consello de Avaliación Documental. Sesión do 9 de xullo de 2019

de

