
 

 

 

 

 

 
Sr./Sra. Alcalde/ssa President/a de l'Ajuntament 
Sr./Sra. President/a Mancomunitat 

 
 
 
 
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a digitalització i restauració 

de la documentació històrica i millora de les instal·lacions dels 
arxius municipals 

 

Benvolgut senyor, 
Benvolguda senyora, 

Adjunt vos remet la Circular Informativa 15/2018, relativa a la RESOLUCIÓ de 18 
d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la 
qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la 
documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de 
la Comunitat Valenciana. 

L'objecte de l'esmentada Resolució és convocar, per a l'any 2018, les 
subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació 
històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat 
Valenciana, que aniran destinades a finançar, fins a un màxim del 50% els gastos 
derivats de la digitalització i de la restauració de documents d'arxiu anteriors a 
l'any 1940, així com els derivats de l'adquisició d'equipament per a la correcta 
conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals 
de la Comunitat Valenciana.  

Confie en la utilitat d'aquesta informació per a la vostra Entitat Local i, sense que 
calga afegir res més, rebeu una salutació ben cordial. 

 

 

Vicent Gil Olmedo 
Secretari general 
 
València, 24 d'abril de 2018 
VGO/EDMR/gp 
 



 

 

 

 

 

 

Sr./Sra. Alcalde/sa – Presidente/a del Ayuntamiento 

Sr./Sra. Presidente/a Mancomunidad 
 

 
València, 24 de abril de 2018 

VGO/EDMR/gp 
 
 
 
Asunto: Convocatoria de subvenciones para digitalización y restauración 

de la documentación histórica y mejora de las instalaciones de 
los archivos municipales 

 

Estimado/a amigo/a: 

Adjunto te remito la Circular Informativa 15/2018, relativa a la RESOLUCIÓN de 
18 de abril de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a la digitalización y la 
restauración de la documentación histórica y la mejora de las instalaciones de los 
archivos municipales de la Comunitat Valenciana. 

El objeto de la citada Resolución es convocar, para el año 2018, las 
subvenciones destinadas a la digitalización y la restauración de la documentación 
histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos municipales de la 
Comunitat Valenciana, que irán destinadas a financiar, hasta un máximo del 50% 
los gastos derivados de la digitalización y de la restauración de documentos de 
archivo anteriores al año 1940, así como los derivados de la adquisición de 
equipamiento para la correcta conservación y utilización de los fondos 
documentales existentes en los archivos municipales de la Comunitat Valenciana.  

Confiando en la utilidad de esta información para tu Entidad Local, recibe un 
cordial saludo, 

 

 

Vicent Gil Olmedo 
Secretario General 
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