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Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Departament d’Arxiu i Documentació 
 
Assumpte:  Informe sobre l’estat del Projecte digit alització/autenticació 
Data: 16/12/2010 
 
 
Resum de dades: 
1. Unitats bytes generades: 237 GB 
2. 158.853 documents digitalitzats i autenticats: Din A4 i Din A3 

a. 158.853 imatges digitals + 158.853 signatures digitals 
3. 11.800 documents Din A0  
4. 4.210 fitxes digitalitzades 
5. Resolucions: 14.625 resolucions + documents annexos -en procés-.  
 
 
Sèries tractades:  
1. Altes al padró municipal d’habitants: 1990-2009, 2010 -en procés-. 
2. Canvis de domicili al padró municipal d’habitants: 1981, 1983-2009. 
3. Renovacions padronals 1975, 1981, 1986, 1991 -  139.60 Gb 

a. 1975. 102 llibres digitalitzats/autenticats (DinA3). 
b. 1981. 16 llibres digitalitzats (DinA0) (en falten 84). 
c. 1986. 43 llibres digitalitzats (DinA0) (en falten 57). 
d. 1991. 44 llibres digitalitzats/autenticats (DinA4). 

4. Fitxes de buidatge padronal: altes 1970/1975, defuncions 1970,/1975, 
baixes 1970/1975. 

5. Fitxes de comissions de govern i plens municipals 
6. N110: Resolucions d’Alcaldia, tinents d’alcalde i regidories -1987-1992-. 
 
 
Descripció i inventaris realitzats: 
1. Inventari de tota la documentació digitalitzada 
2. Assignació de metadades als fitxers. 
3. Acarament inventaris d’Arxiu d’oficina amb els expedients: altes i canvis de 

domicili 1996-2010.  
4. Inventari de documentació padronal del dipòsit, dels anys 50, 60, 70 i 80. 

Són 63 unitats documentals. De moment se n’han treballat 13 -tècnics 
d’arxiu-. 

5. Realització de la fitxa descriptiva de les següents sèries documentals: 
Registre administratiu del Padró d’Habitants, Renovacions Padronals, Altes, 
Canvis i Baixes del Padró d’Habitants.  

 
 
Propostes d’eliminació: 
1. Expedients padronals: 275 caixes -30,25ml-. Cal establir el procediment. 
2. Llibres de renovacions padronals i altes: 181 format Din A0 i Din A3). Cal 

establir el procediment-. 
3. Fotocòpies de documents depurats per : 8,32 ml. 
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Equip de treball: 
- Equip de persones: 

o un coordinador i 8 administratius a temps complet 
o un cap, un tècnic i un administratiu a temps parcial. 

- Període: 14 de juny de 2010 – 16 de desembre de 2010 
- Tasques desenvolupades: 

o Neteja física d’expedients: acondicionament dels documents 
o Desclavat de llibres de renovacions padronals. 
o Desengomat i deslligat de llibres de renovació padronal. 
o Depuració: tria i separació dels documents que s’han de digitalitzar dels 

que no, en funció dels criteris establerts a les fitxes descriptives. 
o Descripció: inventari de la documentació. 
o Digitalització: canvi de suport, de paper a electrònic, signat i validat. 
o Instal·lació: arxivatge de la documentació en capses d’arxiu al dipòsit. 
o Preparació dels documents per al seu trasllat 
o Validació de signatures. 
o Control de qualitat. 
o Coordinació del grup de treball. 

 
 
Recursos utilitzats: 
- Els escàners que utilitzem són els següents: 

o 1 Fujitsu “fi-6770A” (A3). 
o 2 Kodak “i1220 Plus escaner” (A4). 
o 1 Océ “CS 4136” (A0). 

- Material utilitzat: 
o Desengrapadora: skrebba –skre-klick, art-nr 520. 
o Estenalles Palmera 295.211 280mm 
o Alicates DRAKO-TUV-GS 
o Tornavís PROTOP 86506 
o Til·losa MHB3000 
o Espàtula per til·losa 

 
 
 
 
Roser Latorre Tafanell 
Cap d’Arxiu i Documentació 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 16 de desembre de 2010 


