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El 14 de maig s'ha publicat al Reglament regulador de la politica de gestio documental, acces als documents i
Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal. Aquest document està estructurat en els següents capítols:
- Capitol I: es defineix l'objecte, abast i, aixi com les definicions necessaries per la seva correcta interpretacio.
- Capitol II: regula la gestio documental corporativa de l'Ajuntament de Castellbisbal, que abraca el conjunt de
procediments i accions vinculats a la gestio dels documents publics (en suport paper o electronics) en totes les
fases que afecten la vida dels documents, en les fases activa, semi-activa i inactiva.
- Capitol III: regula de forma especifica, i complementariament a la politica corporativa de gestio documental de
l'Ajuntament que es regula al capitol II, la politica de gestio documental dels documents electronics.
- Capitol IV: regula les actuacions i procediments per garantir l'acces de la ciutadania i persones juridiques als
documents publics.
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- Capitol V: regula el funcionament del Servei d'Arxiu i Gestio Documental com a servei public de l'Ajuntament de
Castellbisbal encarregat de la gestio de l'Arxiu Municipal i especialitzat en la gestio documental i patrimoni
documental.
- Capitol VI: regula les disposicions finals i regulatories.
El reglament té per objectiu adaptar l'Administració municipal als canvis legislatius i tecnològics, i abordar la
implantació de l'Administració electrònica des de la perspectiva de la gestió documental corporativa i la implantació
de les eines tecnològiques necessàries.
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