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Notícies

Cinc ajuntaments preserven a llarg termini la
documentació municipal

Els ajuntaments de Gurb, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Feliu de Codines, Sant Pere
de Vilamajor i Vacarisses, de la Xarxa d'Arxius
Municipals, ja disposen de la seva documentació
més essencial conservada amb una tecnologia
que permet la consulta durant els propers 500
anys. 

La tècnica adoptada consisteix en fixar les dades
i documents en una pel·lícula de polièster de 35
mm. L’obtenció de la informació s’ha realitzat a
les dependències municipals per part de
l’empresa Piql que ha desenvolupat aquesta
tecnologia i els treballs de processament, fixació i

revelat a la pel·lícula s’han efectuat en laboratoris de Noruega. 

Documentació d'obligada conservació

Els documents municipals digitals seleccionats estan custodiats per l’Arxiu Municipal i són considerats
essencials i d’obligada conservació permanent per a l’Ajuntament, d’acord amb els seus actuals o
futurs valors històrics i culturals.

Els documents seleccionats per cada ajuntament han estat els següents:

Ajuntament de Gurb: Actes del ple (amb una cronologia: 1895-2014), reportatges de TV Gurb i
expedients administratius electrònics recents.
236 GB d'informació preservada.
 
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues: Actes del ple (cronologia: 1892-2015).
221 GB d'informació preservada.
 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines: Actes del ple (cronologia:1828-2000), vídeos de
memòria històrica, fotografies i expedients administratius electrònics recents.
472 GB d'informació preservada.
 
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor: Actes del ple (cronologia:1828-2000), vídeos de
memòria històrica i expedients administratius electrònics recents.
66 GB d'informació preservada.
 
Ajuntament de Vacarisses: Actes del ple (cronologia:1861-2014), documentació històrica
d’eleccions, fiscalitat, padró d’habitants, fotografies i vídeos de memòria històrica.
738 GB d'informació preservada.

Més informació a la Comunitat de la Xarxa d'Arxius Municipals.
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