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Notícies

Arxius municipals i administració electrònica
Una trentena d’arxius municipals participen en el
projecte d’implantació d’administració electrònica
que està duent a terme la Xarxa d’Arxius
Municipals (XAM) en municipis de menys de
5.000 habitants.

El Programa de Manteniment de la XAM està
oferint el suport per a la transformació digital a
través del SeTDIBA, el recurs de la Diputació per
implantar mètodes de treball comuns, d'accés a
eines tecnològiques, i de serveis de suport per a
la seva utilització continuada.

Els serveis d’arxiu municipal gestionats per un
arxiver itinerant, com és el cas dels municipis de

menys de 5.000 habitants, participen estretament en la implantació del projecte amb l’assessorament
sobre l’ús de les eines de gestió documental, com el quadre de classificació i les tipologies
documentals. A més, es faciliten pautes sobre la formació electrònica d’expedients a través d’un
programa informàtic, el que permet que aquests municipis puguin tramitar la documentació municipal
digitalment.

Una trentena de municipis participants

La implantació de l’administració electrònica ha finalitzat en els següents municipis: Alpens, Lluçà,
Marganell, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Mateu de Bages, Santa Eugènia de Berga,
Santa Eulàlia de Riuprimer i Vilanova de Sau.

Actualment s’està duent a terme a les Cabanyes, Castellolí, Collsuspina, Copons, la Granada, Malla,
Orpí, Perafita, Puigdàlber, Rubió, Sant Cugat Sesgarrigues i Veciana.

Properament es durà a terme a Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Monistrol de Calders,
Mura, la Palma de Cervelló, Sant Pere Sallavinera, Subirats i Talamanca.
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