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Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús dels 
recursos i sistemes informàtics

Aprovat definitivament, en execució de l’acord de Ple de data 24 
d’abril de 2014 i transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’hagin produït al·legacions, la modificació del Reglament d’ús 
dels recursos i sistemes informàtics, es fa públic el seu contingut ín-
tegre, d’acord amb el que preveu l’article 66.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’article 70.2 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, per tal que entri en vigor.

- S’incorpora un nou apartat cinquè a l’article 5 del Reglament per 
incorporar la “Informàtica en el núvol”, quedant redactat de la se-
güent manera: 

“5.5.- Informàtica en el núvol. Les persones que requereixin serveis 
d’informàtica en núvol per al desenvolupament de les seves fun-
cions ho hauran de comunicar a la persona cap d’Àrea per tal que, 
d’acord amb el Departament de Recursos Tecnològics, s’analitzi 
la solució més adequada. Cap persona està autoritzada a utilitzar 
aquesta classe de serveis, de les característiques de Dropbox, Google 
Docs. o similars, sense seguir aquesta pauta. En cap cas es podran 
fer servir serveis d’informàtica en el núvol oberts de forma particu-
lar, per emmagatzemar documents vinculats a l’exercici de funcions 
pròpies de l’Ajuntament. Cal tenir present que l’Ajuntament ha de 
garantir la integritat i autenticitat dels documents que generi, així 
com la seva custòdia segura i conservació, la qual cosa obliga a uti-
litzar preferentment els seus propis recursos”.

- al mateix temps es reestructuren els diferents paràgrafs i apartats 
de l’article 5 que quedaran de la següent manera: 

“5.1.- aplicacions informàtiques
5.2.- Respecte als drets de propietat intel·lectual 
5.3.- Impressores
5.4.- Recursos informàtics mòbils
5.5.- Informàtica en el núvol”
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