
22/04/13 Les actes del ple municipal accessibles des de l’aplicació Arxius Municipals Digitals de la Diputació de Barcelona - Ajuntament de Sant Quirze Safaja

www.santquirzesafaja.es/noticies/2013/04/17/les-actes-del-ple-municipal-accessibles-des-de-l-aplicacio-arxius-municipals-digitals-de-la-diputacio-de-bar… 1/2

Ajuntament de Sant Quirze Safaja · Carrer de Barcelona, 2 · 08189 Sant Quirze Safaja · T. 938660368

Contacte · Mapa del web · Avís legal · Accessibilitat · Crèdits

Notícies

E-Admin

Sa Faig

Màrius Torres

Pedals Marató

Concurs Fotografia 2011

L'entrevista

Punts de llibre

II Concurs de fotografies

Solà del Boix III

Les actes del ple municipal accessibles des de l’aplicació Arxius
Municipals Digitals de la Diputació de Barcelona
17/04/2013

A partir d’avui, l’aplicació Arxius Municipals Digitals posa a l’abast de tothom

més de 102.000 pàgines corresponents a les actes dels plens municipals de 15

ajuntaments de la província de Barcelona (entre els quals hi ha Sant Quirze

Safaja). Inicialment comprenen un període que va des de l’any 1754 fins al 1961.

Aquests ajuntaments formen part del Programa de Manteniment dela

Xarxad’Arxius Municipals (XAM) que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de

la Diputació de Barcelona.La Xarxa d’Arxius Municipals és l’instrument que, des de l’any 2004, la Diputació ha anat

desplegant per cooperar amb els ajuntaments de la província de Barcelona en relació als respectius serveis d’arxiu

municipals. Actualment,la XAM està formada per 212 municipis.

El cost econòmic de la digitalització ha estat de 45.459,25 € assumits per la Diputacióde Barcelona en tres exercicis (anys

2007, 2008 i 2011). El procés tècnic de digitalització ha anat a càrrec d’empreses especialitzades i s’ha requerit per cada

ajuntament una dedicació de 14 dies de mitjana. Posteriorment, un cop digitalitzades les actes, gràcies a la col·laboració

de l’Oficina de Patrimoni Cultural i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius dela Diputacióde

Barcelona, es posa en marxa un punt d’accés a les actes del ple històriques dels arxius municipals dels 15 ajuntaments

esmentats, a través del web dela Diputació.

L’aplicació Arxius Municipals Digitals s’inicia amb les actes del Ple de l’Ajuntament perquè són una font d’informació

essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Les actes informen de les decisions que la

corporació municipal adopta en els diversos afers que afecten al municipi i a la seva població. Amb la seva digitalització i

publicació, la Diputació de Barcelona vol garantir la conservació de la documentació dels ajuntaments i, alhora, facilitar-

ne l’accés i la difusió als investigadors, interessats i ciutadans en general.

En definitiva, la conservació, l’accés i la difusió del patrimoni documental local a través de l’aprofitament de les TIC

(Tecnologies dela Informaciói Comunicació) són objectius essencials dels arxius municipals dels ajuntaments envers la

societat i la Diputacióde Barcelona coopera amb els ens locals per acomplir satisfactòriament aquests objectius.
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