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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2576 de 12 de desembre, de modificació 
de la composició dels membres de la Taula de Protecció de Dades.

Decret. 

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo, 

Primer. Modificar la composició dels membres de la Taula de Protecció de Dades, per tal 

d’adaptar-la als decrets d’Alcaldia i acords de la Comissió de govern reguladors de 

l’organització de la direcció política i administrativa de l’administració municipal vigents, en el 

sentit següent:

Presidència:

 Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Vicepresidència:

 Delegat de Protecció de Dades

Membres:

 Un/a representant de la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica

 Un/a representant de la Gerència d’Àrea d’ Ecologia Urbana

 Un/a representant de l’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

 Un/a representant de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI

 Un/a representant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció

 Un/a representant de la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

 L’Arxiver en Cap (Responsable de Seguretat suport paper)

 El/a Director/a de l’Oficina Municipal de Dades

 Un/a representant de la Gerència de Recursos

 Un/a representant de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

 Un/a representant de la Direcció de Serveis Jurídics

 Un/a representant de la Direcció de Comunicació

 Un/a representant de l’Institut Municipal d’Informàtica (Responsable de Seguretat TIC)

 Un/a representant territorial de districtes.

 Un/a representant de l’Institut Municipal d’Hisenda

 Un/a representant de Barcelona de Serveis Municipals, SA

Secretaria:
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 Un/a funcionari/ària de l’oficina del Delegat de Protecció de Dades

Segon. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d’Alcaldia de 28 de setembre de 

2018 en tot allò que no contravingui la present resolució.

Barcelona, 12 de desembre. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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