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El programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals (2006-2008) 
El programa s’inicia el 2006 com a resultat de les propostes realitzades en les reunions 
de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM). 
 
El primer objectiu d’aquest programa és aconseguir la digitalització de totes les Actes 
del Ple municipal dels Ajuntaments que formen la XAM (Central de Serveis Tècnics i 
Programa de Manteniment). En un futur, el programa ha d’avançar en la digitalització 
de les sèries més rellevants dels arxius municipals, segons els criteris dels propis 
tècnics de la Comissió Tècnica Assessora de la XAM. 
 
Plantejament 
El programa de digitalització es centra en les Actes del Ple municipal perquè: 

- són documents de conservació permanent,  
- són presents a tots els arxius municipals,  
- tenen un format molt similar en tots els municipis i  
- són una font essencial per al propi ajuntament i per a la investigació. 

La digitalització d’aquesta sèrie de tots els municipis que formen la XAM suposa un 
important pas endavant, quant a la conservació dels documents, la seva accessibilitat i 
per a diferents projectes de difusió.  
 
Abast 
Durant el programa de 2008 està previst digitalitzar les actes de 14 municipis als quals 
cal sumar 18 municipis més on ja s’ha portat a terme. En aquests programes el 
pagament és compartit, la Diputació de Barcelona aporta el 50% del cost econòmic i 
els Ajuntaments la resta.  
 
Procés de digitalització 
- Requeriments:  
Digitalització en color amb una profunditat de 24 bits/píxel, resolució de 300 dpi, 
formats en JPEG de baixa compressió i PDF’s, la indexació de les actes per data i 
format del document i, finalment, els treballs s’han realitzat als ajuntaments.  
- Productes:  
a) Un paquet amb totes les imatges dels llibres amb una resolució de 300 dpi, 
profunditat de 24 bits i format JPEG de baixa compressió (còpia màster).  
b) Un segon producte amb les actes en format PDF. En les actes mecanoscrites 
s’afegeix una segona capa amb el resultat de l’OCR. 
c) Un tercer producte igual que el segon però les actes tenen una resolució menor per 
poder ser introduïdes als webs municipals. 
 
En el procés de contractació s’hi van presentar empreses amb uns recursos tècnics 
similars, però amb plantejaments diversos. S’ha valorat que la digitalització es realitzés 
al mateix Ajuntament, els productes resultats, l’obtenció d’una còpia màster i, finalment 
i lògicament, el cost econòmic. Per al programa de 2008 s’està preparant un concurs 
públic per a la contractació segons aquests trets exposats. 


