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ENS LLIUREN ELS TREBALLS DE
DIGITALITZACIÓ DE LES ACTES DEL
PLE
Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 00:00

Són 4.237 pàgines amb les actes dels anys 1856 a l'any 2012

Aquesta acció s’emmarca dins del programa de digitalització que
porta a terme la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, i que té com a objectius la
conservació, l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals.
Aquesta documentació es considera com a essencial pels
Ajuntaments ja que garanteix la seva gestió interna i és una font molt
valuosa per a la consulta i la recerca històrica dels usuaris externs.

L’Oficina de Patrimoni Cultural sufraga la totalitat del cost de la
digitalització de les actes del municipis que formen part del Programa
de Manteniment, com és el cas del nostre municipi.

Properament aquestes actes seran incorporades al portal Arxius
Municipals Digitals (www.diba.cat/amd), desenvolupat des de l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que permet la
consulta de manera conjunta de les actes de diferents municipis. En
compliment de la legislació vigent es restringeix l’accés públic online
de les Actes del Ple Municipal fins a 50 anys de la seva producció.
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Ajuntament de Vilalba Sasserra

Plaça de la Vila, 1 
08455 Vilalba Sasserra 
Tel. 938 410 383 
Fax. 938 411 535 
NIF. P0830700A 

Amb la col·laboració de:

http://elecciones.mir.es/resultadoslocales2015/99MU/DMU0908930699_L1.htm?d=7413&e=0
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/alcaldia/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/govern/consistori/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/ple-municipal/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/plans-campanyes-i-programes/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/anuncis-edictes/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/normativa/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/que-es-la-seu-electronica/
https://www.vilalbasasserra.cat/ajuntament/transparencia/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/oficines-municipals/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/oficines-municipals/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/serveis/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/carpeta-ciutadana/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/impostos/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/factura-electronica/
https://www.vilalbasasserra.cat/serveis-i-tramits/finestreta-unica-empresarial-fue/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/com-arribar/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/com-arribar/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/planol--guia-de-carrers/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/guia-del-municipi/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/vilalba-sasserra/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/llocs-dinteres/
https://www.vilalbasasserra.cat/el-municipi/informacio-geografica/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/noticies/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/noticies/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/agenda/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/avisos/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/butlleti-digital/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/butlleti-municipal/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/rss/
https://www.vilalbasasserra.cat/actualitat/hemeroteca/
https://www.facebook.com/Ajuntament-De-Vilalba-Sasserra-545723002232431/
https://www.vilalbasasserra.cat/altres-continguts/credits/
https://www.vilalbasasserra.cat/altres-continguts/contactar/
https://www.vilalbasasserra.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/
https://www.vilalbasasserra.cat/altres-continguts/avis-legal/
https://www.vilalbasasserra.cat/altres-continguts/accessibiltiat/
http://diba.cat/

