CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN
GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE
XESTIÓN DOCUMENTAL ARQA NOS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Santiago de Compostela,

REUNIDOS:

Dunha parte, Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura e Turismo en virtude do seu
nomeamento mediante o Decreto 97/2018, do 26 de setembro (Diario Oficial de Galicia
número 185, do 27 de setembro) actuando de conformidade coas facultades que lle atribúe o
artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa
presidencia, así como o Decreto 163/2018, do 13 de decembro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo.

Doutra parte, M.ª Mar Pereira Álvarez, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA), no uso das facultades que lle son atribuídas polo Decreto 252/2011, do
15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e
se aproban os seus estatutos, e o Decreto 91/2012, do 16 de marzo polo que se nomea
directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Doutra parte, Alberto Varela Paz, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias
(FEGAMP), no uso das facultades que lle son atribuídas polo artigo 46, punto primeiro letra b
dos vixentes Estatutos da Fegamp (aprobados pola Asemblea Xeral Ordinaria de 4 de
decembro de 2003) e en virtude do seu nomeamento pola Asemblea Xeral de 29 de novembro
de 2019.
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Todas as partes comparecen en nome e representación das súas respectivas institucións,
recoñecéndose de modo recíproco capacidade, lexitimidade, suficiencia e vixencia das súas
respectivas facultades para subscribir o presente convenio e na súa virtude,
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EXPOÑEN:

PRIMEIRO.Que as institucións, asumindo as responsabilidades que legalmente lles corresponden na
creación de recursos para a protección do patrimonio documental, consideran oportuno xuntar
esforzos e cooperar na mellora da xestión documental no ámbito arquivístico co fin de servir á
xestión administrativa, garantir o dereito da cidadanía a acceder aos arquivos, así como a
protexer, conservar e difundir o patrimonio documental de Galicia.

SEGUNDO.Que a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, atribúelle á
consellería competente en materia de arquivos e patrimonio documental a condición de órgano
administrativo de dirección, coordinación e cooperación dentro da estrutura do Sistema de
Arquivos de Galicia. Entre outras, correspóndenlle a este órgano as competencias dirixidas a
garantir as funcións dos arquivos en relación coa xestión documental no marco da xestión
administrativa xeral, o dereito de acceso da cidadanía aos documentos e a protección,
conservación e difusión do patrimonio documental de Galicia.

TERCEIRO.A

AMTEGA,

como

axencia

pública

autonómica,

ten

por

obxectivo

a

definición,

desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia relativa a
tecnoloxías da información e comunicación, así como innovación e desenvolvemento
tecnolóxico.

CUARTO.A Consellería de Cultura e Turismo e a AMTEGA veñen de deseñar un programa de xestión
documental para o ámbito arquivístico denominado ARQA.
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A aplicación ARQA é un sistema de información que permite a súa utilización polos diferentes
arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia, tanto os integrados no Sistema de
Arquivos da Xunta de Galicia, como os arquivos dependentes doutras administracións,
fundamentalmente da administración local, onde moitos concellos ou non contan con ningún
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sistema de xestión documental ou están a empregar XARAL, sistema promovido no seu día
pola Administración Autonómica, pero que na actualidade se atopa superado polos avances
tecnolóxicos e non está a dar resposta ás necesidades que neste ámbito teñen os concellos.
ARQA substituirá a XARAL e, xa que logo, ponse a disposición da administración local.

QUINTO.ARQA conta cunha ampla capacidade funcional que permitirá:
- A xestión do cadro de clasificación documental dos arquivos.
- A xestión das descricións seguindo as normas internacionais de descrición arquivística.
- O control de xestión de ingresos e saídas de documentos.
- A xestión do control dos diferentes servizos

prestados polos arquivos (consultas ou

préstamos, entre outros).

SEXTO.Os arquivos que forman parte do Sistema de Arquivos de Galicia deberán aplicar un sistema
de xestión documental que garanta a autenticidade, fiabilidade, dispoñibilidade e integridade
dos documentos, con independencia das técnicas ou dos soportes utilizados.

SÉTIMO –
Segundo establece o artigo 3 dos Estatutos da FEGAMP, o seu ámbito competencial incluirá
calquera asunto que garde relación cos intereses comúns dos Entes Locais que integran o
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Entre os fins da FEGAMP recollidos no artigo 6
dos seus estatutos está o de promover e representar os intereses das Entidades Locais ante
outras Administracións Públicas, desfrutando no exercicio das atribucións que ten conferidas
para o cumprimento dos seus fins estatutarios de plena capacidade para subscribir os
convenios que procedan
Así mesmo, a Disposición adicional quinta, apartado 3, da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
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das bases do Réxime Local, sinala que as asociación de Entidades locais, no ámbito propio
das súas funcións, poderán celebrar convenios coas distintas Administracións Públicas.
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OITAVO.É de interese para a FEGAMP colaborar, dentro dos seus fins estatutarios, coa Xunta de
Galicia, na implantación de ARQA en todos aqueles concellos que o precisen, de forma
particular, os que carecen de sistemas de xestión documental propios ou os que están a
empregar XARAL, sistema que quedará en desuso pola falta de capacidade para responder ás
necesidades de xestión arquivística. Xa logo, e a fin de non perder a información xestionada a
través de XARAL, resulta necesario migrala a ARQA.

En virtude do exposto anteriormente, as partes reunidas acordan subscribir o presente
convenio que se rexerá polas seguintes,

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- Obxecto
Constitúe o obxecto deste convenio establecer o marco de colaboración entre as partes
asinantes para a implantación do sistema ARQA nos arquivos municipais, así como o
establecemento dos dereitos e das obrigas que, derivadas do proceso de implantación, lles
corresponden a cada unha das partes asinantes.
ARQA é un novo sistema tecnolóxico, deseñado pola Consellería de Cultura e Turismo en
colaboración coa AMTEGA, para a xestión documental arquivística que nace para dar resposta
ás necesidades dos arquivos da Xunta de Galicia pero tamén doutros arquivos do Sistema de
Arquivos de Galicia, entre eles os municipais.

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación
O ámbito de aplicación deste convenio abrangue a toda a Administración Local de Galicia,
incluíndo as Entidades locais territoriais e non territoriais, nos termos establecidos nos artigos
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1 e 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
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TERCEIRA.- Adhesión ao convenio
As entidades locais poderán asinar a súa adhesión a este convenio mediante o modelo que
figuran como Anexo I, no que figurarán as obrigas e responsabilidades que asume a
respectiva entidade local.
En todo caso, as entidades locais que se adhiran ao presente convenio comprométense a:
a) Colaborar, tanto no proceso de migración de datos dos seus arquivos ao novo sistema de
xestión documental, como no resto dos procesos técnicos que requira a súa posta en marcha.
b) Cumprir as normas técnicas de funcionamento do Sistema de Arquivos de Galicia.
c) Responsabilizarse do control da aplicación, así como das altas e baixas dos usuarios
(consultas, mecanizadores…). Este control recaerá no arquiveiro do concello. Naqueles
municipios que non conten con praza de arquiveiro, o dito control corresponderá ao secretario
do concello ou personal adscrito ou encargado do servizo do arquivo da Entidade local.
d) Comunicar as incidencias a través das canles establecidas pola Xunta de Galicia.
e) Colaborar coa Xunta de Galicia na formación e perfeccionamento dos encargados dos
servizos de xestión documental, outorgándolles permiso para asistir ás accións formativas que
se organicen, relacionados co novo programa de xestión arquivística.
f) Contar co equipamento informático necesario para a implantación e mantemento do novo
programa de xestión arquivística.
g) Asumir, con cargo aos seus propios orzamentos, as accións que se deriven do cumprimento
do presente convenio.
h) Cooperar na actualización dos datos do Censo de Arquivos de Galicia e na elaboración de
estatísticas.
i) Cooperar na difusión dos fondos documentais custodiados nos arquivos municipais.

CUARTA.- Obrigas comúns das partes
Co obxectivo de facilitar a planificación conxunta e coordinación das actuacións, as partes
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asinantes comprométense ao intercambio de toda a información no que atinxe á implantación
de ARQA.
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QUINTA.- Obrigas da Xunta de Galicia
A Xunta de Galicia, a través da actuación conxunta e coordinada da Consellería de Cultura e
Turismo e da AMTEGA, asume as seguintes obrigas no marco deste convenio:
a) Migrar os datos existentes (rexistros e usuarios) nos actuais sistemas de xestión
documental a ARQA.
b) Manter o novo sistema de xestión documental.
c) Actualizar o software de xestión documental implantando novas versións ou mediante o seu
desenvolvementos para a súa adecuación ás necesidades dos arquivos.
d) Coordinar e asesorar aos arquivos nos procesos técnicos de xestión relacionados con
ARQA.
e) Adoptar e adaptar as normas arquivísticas internacionais e outros estándares de xestión e
intercambio da información e elaborar os procedementos técnicos de xestión documental.
f) Promover a realización de cursos ou calquera tipo de actividades formativas co fin de formar
aos profesionais dos arquivos na nova ferramenta de xestión documental.

SEXTA.- Obrigas da Federación Galega de Municipios e Provincias
A

Federación Galega de Municipios e Provincias asume no marco deste convenio as

seguintes obrigas:
a) Trasladar ás entidades locais este convenio e promover a súa adhesión ao mesmo.
b) Difundir as características desta actuación, o texto do convenio e o marco de colaboración
que del se derive, así como o procedemento e tramitación precisa para a súa adhesión, entre
as entidades locais.
c) Levar a cabo as labores de intermediación entre as partes cando se lle solicite e estea
dentro dos seus fins.
d) Representar, no seo da Comisión de Seguimento prevista na cláusula sétima, os intereses
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das entidades locais que se poidan adherir ao convenio.

SÉTIMA.- Comisión de Seguimento
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Coa finalidade de asegurar o cumprimento deste Convenio crearase unha Comisión paritaria
de seguimento, formada por un/unha representante da Consellería de Cultura e Turismo,
un/unha representante da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e un/unha
reprentante da Federación Galega de Municipios e Provincias. Será presidida polo/a
representante da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
A secretaría da Comisión de Seguimento será exercida por un/unha funcionario/a da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia con nivel mínimo de xefe de servizo.

OITAVA.- Duración do convenio
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura ata un período de
catro anos, sen prexuízo da súa prórroga automática por períodos anuais ata un máximo de
catro anos, agás manifestación expresa realizada por algunha das partes cunha antelación
mínima de tres meses á súa finalización.

NOVENA.- Modificación do convenio
A modificación do presente convenio requirirá a conformidade de todas as partes asinantes, e
formalizarase mediante a subscrición da correspondente addenda ao mesmo.

DÉCIMA.- Resolución do convenio.
O presente convenio poderá extinguirse polas causas legalmente previstas e, en especial, pola
ineficacia sobrevida, o incumprimento do convenio ou de calquera das obrigas que contén ou
por causas de invalidez.
Así mesmo, as partes poderán denunciar o convenio en calquera momento, sempre cun
preaviso expreso mínimo de tres meses de antelación á efectividade da devandita denuncia.

DÉCIMO PRIMEIRA.- Financiamento
O presente convenio non supón novos compromisos económicos adicionais para as partes

CVE: x3BpvTshG2
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

asinantes.
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DÉCIMO SEGUNDA .- Tratamento de datos de carácter persoal

As partes comprométense a cumprir o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección de datos das
persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos
e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), así
como na Lei 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e da garantía dos dereitos
dixitais e no resto da lexislación española aplicable nesta materia.
DÉCIMO TERCEIRA.- Inexistencia de relación laboral

A subscrición do presente convenio non implicará relación laboral, contractual ou de calquera
outro tipo entre os profesionais que realicen as actividades obxecto deste convenio e a Xunta de
Galicia ou a AMTEGA.

DÉCIMO CUARTA.- Publicidade

As partes asinantes consinten expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos
rexistros públicos que proceda, de acordo coa Disposición Adicional do Decreto 132/2006, do
27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia e no Decreto
126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia. Así
como tamén se compromete a facilitar toda a información requerida ao abeiro do artigo 4 da Lei
1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Este convenio será obxecto de inscrición en cumprimento do establecido no artigo 15 da Lei
1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
As partes asinantes autorizan/consinten na publicidade dos seus datos persoais e demais
especificacións recollidas no presente instrumento de colaboración no Portal de Transparencia e
Goberno Aberto e nos portais oficiais das Entidades locais adheridas.
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Segundo o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, ademais da información que debe facerse
pública segundo a normativa básica en materia de transparencia, a Administración autonómica
publicará o texto íntegro do convenio.
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DÉCIMO QUINTA.- Natureza do convenio e discrepancias

Este convenio ten natureza administrativa.
En especial, o convenio queda suxeito ao capítulo VI, da Lei 40/2015, do 1 de outubro , de
réxime xurídico do sector público, bases á Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, fundamentalmente ao seu artigo 57, así como ao Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de réxime local (artigos 61 a 71) e ao resto da normativa que resulte aplicable.
As controversias que puidesen xurdir sobre a interpretación e execución do presente convenio
deberán resolverse de mutuo acordo entre as partes, no seo da Comisión paritaria de seguimento
prevista na cláusula oitava do presente convenio.
As cuestións litixiosas que poidan xurdir na aplicación deste convenio quedarán sometidas á
xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da devandita xurisdición.

E en proba de conformidade cos termos do presente convenio, as partes comparecentes asínano
e rubrícano por triplicado no lugar e data expresados.
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O conselleiro de Cultura e
Turismo

A directora da Axencia para a

O presidente da Federación

Modernización Tecnolóxica de

Galega de Municipios e

Galicia

Provincias
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ANEXO I
... (nome e cargo), en representación de (Entidade Local),

DECLARA:

Que segundo o disposto no (__artigo_relativo_representar_entidade__), en virtude do acordo
adoptado en (__órgano_e_data_no_que_se_acorda_a_adhesión__), órgano competente segundo
o disposto no (__artigo_relativo_competencia_órgano_toma_decisión__) SOLICITA a adhesión
ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e
Provincias para a implantación do sistema de xestión documental ARQA nos arquivos públicos
municipais e, en consecuencia,

MANIFESTA:

A vontade de (entidade local) de adherirse formal e expresamente a todas e cada unha das
cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados do mesmo e
con suxeición plena a todas elas.
A (entidade local) comprométese a:
a)Colaborar no proceso de migración de datos dos arquivos ao novo programa de xestión
documental e no resto dos procesos técnicos que requira a súa posta en marcha.
b)Cumprir as normas técnicas de funcionamento do Sistema de Arquivos de Galicia.
c)Responsabilizarse sobre o control da aplicación, así como das altas e baixas dos usuarios
(consultas, mecanizadores…). Este control recaerá no arquiveiro do concello. Naqueles
municipios que non conten con praza de arquiveiro, o dito control corresponderá ao secretario
do concello.
d)Comunicar as incidencias a través das canles establecidas pola Xunta de Galicia.
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e)Colaborar coa Xunta de Galicia na formación e perfeccionamento dos encargados dos servizos
de xestión documental, outorgándolles permiso para asistir ás accións formativas que se
organicen, relacionados co novo programa de xestión arquivística.
f)Contar co equipamento informático necesario para a implantación e mantemento do novo
programa de xestión arquivística.
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g)Asumir, con cargo aos seus propios orzamentos, as accións que se deriven do cumprimento do
presente convenio.
h)Cooperar na actualización dos datos do Censo de Arquivos de Galicia e na elaboración de
estatísticas.

En caso de modificación ou prórroga do convenio que lle serve de base, a presente adhesión poderá quedar sen efecto por denuncia expresa da entidade local, realizada no prazo dun mes desde a efectividade da dita modificación ou prórroga.
(Lugar, data e sinatura)
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Asinado por: RODRIGUEZ GONZALEZ, ROMAN
Cargo: Conselleiro
Data e hora: 03/07/2020 09:15:25

Asinado por: VARELA PAZ, ALBERTO
Cargo: Presidente (Federación Galega de Municipios e
Provincias)
Data e hora: 30/06/2020 12:55:22

Asinado por: PEREIRA ALVAREZ, MARIA DEL MAR
Cargo: Directora da Axencia
Data e hora: 01/07/2020 10:18:20

i)Cooperar na difusión dos fondos documentais custodiados nos arquivos municipais.
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