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22719 0609 31131 MC8 Altres contractes de serveis 14.000,00
48900 0201 31020 MC7 Altres transferències 12.000,00
48903 0608 32330 MC8 A famílies i institucions sense afany de lucre 12.000,00
22723 0501 45320 MC8 Manteniment patrimoni artístic 182.000,00
47033 0501 43250 MC8 Convenis 68.000,00

532.000,00 532.000,00

Expedient núm. 3-50/2006

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
60001 9901 43220 MC7 Gestió de sòl 161.965,49
74903 9901 43230 MC8 Transferència de capital a Pronoubarris 161.965,49

161.965,49 161.965,49

Expedient núm. 3-51/2006

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
60001 9901 43220 MC7 Gestió de sòl 2.570.400,00
74912 9901 43230 MC8 Transferència capital a Foment Ciutat Vella 2.570.400,00

2.570.400,00 2.570.400,00

Expedient núm. 3-52/2006

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65107 9901 46910 MC7 Altres inversions 600.000,00
60523 0607 43220 MC8 Exprop. pg. Valldaura, 8-10 / Salses 600.000,00

600.000,00 600.000,00

Expedient núm. 3-54/2006

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65107 9901 46910 MC7 Altres inversions 102.241,00
63292 0603 43230 MC8 Remod. seu Districte 12.241,00
62501 0201 43230 MC8 Mob. i equipaments 90.000,00

102.241,00 102.241,00

Decret. Vist l’informe de la Gerència Adjunta d’Or-
ganització i Sistemes d’Informació i vista la proposta
del president de la Comissió de Presidència, Hisenda
i Coordinació Territorial i de la Comissió d’Administra-
ció Electrònica, en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal
de Barcelona, disposo:

Primer. Crear la Comissió Tècnica de Seguretat en
Protecció de Dades de Caràcter Personal de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Segon. Designar membres de l’esmentada Comis-
sió, les persones següents:

President:
– El regidor president de la Comissió de Presidèn-

cia, Hisenda i Coordinació Territorial.
Vicepresident:

– El gerent adjunt d’Organització i Sistemes d’Infor-
mació.

Membres:
– Un representant de la Direcció d’Administració

General.
– Un representant de la Direcció de Serveis Jurídics.

– Un representant de l’Institut Municipal d’Hisenda.
– Un representant del Sector de Seguretat i Mobilitat.
– Un representant del Sector de Serveis Personals.
– Un representant de la Direcció de Comunicació

Corporativa i Qualitat.
Secretari:

– El sotsdirector d’Informació de Base de l’Institut
Municipal d’Informàtica.

Tercer. Assignar-li les següents funcions:
– Establir les directrius generals en matèria de pro-

tecció de dades personals al conjunt de l’organit-
zació municipal.

– Establir els criteris d’aplicació de la normativa re-
guladora de la protecció de dades personals.

– Autoritzar la publicació a la intranet municipal de
bones pràctiques, procediments interns o altres
documents d’interès en matèria de protecció de
dades personals.

– Autoritzar els plans de formació municipals en
matèria de protecció de dades personals.

Els responsables de fitxers municipals hauran
d’adreçar les consultes en matèria de protecció de
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dades personals que siguin de la seva responsabilitat
a la Secretaria d’aquesta Comissió, que elevarà infor-
me a la Comissió si ho considera d’interès per al con-
junt de l’organització.

Quart. Sens perjudici de la responsabilitat de cada
òrgan gestor sobre els seus propis fitxers, l’Institut
Municipal d’Informàtica serà el responsable dels trac-
taments que es realitzin sobre el model integrat d’in-
formació de base, quan intervingui informació comu-
na a diferents departaments i òrgans municipals.

Barcelona, 21 de juliol de 2006. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4039)

* * *

Decret. Al Plenari del Consell Municipal de 14
d’octubre de 2005 es va presentar la Mesura de Go-
vern “Barcelona, un plató audiovisual” amb l’objectiu
d’impulsar i potenciar el programa Barcelona Plató
com a instrument per desenvolupar les polítiques de
suport al sector audiovisual i acollir la participació del
conjunt d’agents que formen part d’aquest àmbit.

En aquest sentit, i tal com es preveia al punt setè
de l’esmentada Mesura, és necessari crear una Co-
missió municipal que defineixi la política de rodatges
de la ciutat en funció dels diferents aspectes que
afectin territoris i serveis, així com els beneficis que
implica per a la ciutat. És per això, i en ús de les atri-
bucions que em confereix l’article 13 de la Carta Mu-
nicipal de Barcelona, que disposo:

Primer. Crear la Comissió de coordinació municipal
Barcelona Plató, amb l’objectiu de definir la política
de rodatges de la ciutat, així com l’ordenació de les
actuacions per al sector audiovisual.

Segon. Designar membres de l’esmentada Comis-
sió les persones següents:

President:
– Im. Sr. Carles Martí i Jufresa, regidor ponent de

Cultura.
Membres:

– Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, regidora
ponent d’Hisenda.

– Im. Sr. Ferran Julian i González, regidor ponent
de Seguretat.

– Im. Sr. Francisco Narváez i Pazos, regidor ponent
de Serveis Urbans i Manteniment.

– Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert, regidora del
Districte de l’Eixample.

– Im. Sr. Ricard Martínez i Monteagudo, regidor del
Districte de Gràcia.

Tots els membres podran ser substituïts pel gerent
en qui deleguin.

Secretari:
– Sr. Jordi Martí i Grau, gerent de l’Institut de Cultu-

ra de Barcelona.
Barcelona, 21 de juliol de 2006. L’alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4046)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que hem confereix
l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i
d’acord amb els articles 22.8 i 22.34 del Reglament
orgànic municipal, disposo:

Determinar l’aplicació provisional al personal labo-
ral de la Corporació, de la llei 8/2006, de 5 juliol de
2006, de mesures relatives a la conciliació del treball
amb la vida familiar del personal al servei de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, amb els condi-
cionants que el marc legal laboral estableix. Aquesta
aplicació provisional, per tal que esdevingui definitiva
requerirà la negociació i l’acord amb la representació
sindical i la seva integració en el cos del vigent Con-
veni Col·lectiu d’acord amb el procediment establert
legalment.

Barcelona, 21 de juliol de 2006. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4057)

* * *

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajunta-
ment de Barcelona, disposo:

Modificar l’annex del Decret de l’Alcaldia de 3 de
juliol d’enguany que fixa les suplències dels directors
de Serveis Tècnics dels Districtes en els termes se-
güents:

On diu:

Període del 7 al 13 d’agost
El director de Serveis Tècnics del Districte d’Horta-

Guinardó cobrirà els Districtes de l’Eixample, Sants-
Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Ciutat Vella.

El director de Serveis Tècnics del Districte de Les
Corts cobrirà els Districtes de Nou Barris, Sant
Andreu i Sant Martí.

Període del 14 al 20 d’agost
El director de Serveis Tècnics del Districte d’Horta-

Guinardó cobrirà la resta dels Districtes llevat del de
Gràcia.

Ha de dir:

Període del 7 al 20 d’agost
El director de Serveis Tècnics del Districte d’Horta-

Guinardó cobrirà la resta de Districtes.

Així mateix en aquest apartat s’ha d’afegir el perío-
de següent:

Període del 30 d’agost al 8 de setembre
El director de Serveis Tècnics del Districte d’Horta-

Guinardó cobrirà el Districte de Les Corts.

Barcelona, 21 de juliol de 2006. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4108)
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