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Digitalitzades les actes dels Plens
municipals des del 1963 fins al 2015
Dimarts, 10 de desembre de 2019 a les 09:00

Els treballs, que també han consistit en la digitalització dels
llibres d'amillarament d'entre 1852 i 1952, han comptat amb el
suport de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.

L'Arxiu Municipal de Begues ha digitalitzat tots els llibres de les
actes del Ple municipal celebrats entre 1963 i 2015, i també els
llibres d'amillaraments d'entre 1852 i 1952. Una tasca que ha
comptat amb el suport de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona.

Els llibres de Plens són de gran interès perquè en ells queda
constància de totes les deliberacions dels membres del Ple de
l'Ajuntament. Pel que fa als amillaraments, eren llibres on quedava
reflectida la riquesa dels contribuents per tal d'obtenir el
repartiment de la contribució territorial. Hi apareixen dades com les
finques existents, els seus propietaris i els conreus que hi havia.

En els mesos vinents, el resultat d'aquesta digitalització estarà
disponible en línia. Una feina que va començar el 2010 quan es va
realitzar una primera fase de digitalització de documents coordinada
des de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Consulteu tots els serveis
que ofereix l'Arxiu Municipal.
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