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Annex 1. Fitxer Actes Digitals Municipals 
Administració responsable del fitxer:  Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona. 

Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 
08002 Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament:  El sistema Actes Digitals Municipals que permet gestionar les actes 
municipals mitjançant la seva conservació del vídeo i àudio de la sessió, així com del resum de la 
mateixa, serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant 
xarxa corporativa i de forma autònoma i emprant intranet o internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament:  Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats, atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent:   

• identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, imatge/veu, altres: entitat a 
qui representa. 

Tipus de dades que requereixen les mesures de seguretat definides com de nivell bàsic en la normativa vigent. 

Finalitat del fitxer i usos previstos: Conservació d’Actes Digitals dels Consells Municipals i les 
seves Comissions, fent extensiu si s’ escau al Consell Ciutadà o Plenaris de Consells Sectorials.   
Aquestes finalitats es concreten en la tipologia:  

• Altres: registres de documents. 

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
que formen part, intervenen activament o assisteixen als Consells municipals o les seves Comissions 
de treball, i Consells Ciutadans, Consell de Ciutat o Plenaris de determinats Consells Sectorials. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides del propi interessat o del seu 
representant, o mitjançant gravació (en vídeo o equivalent) d’actes on participa.  

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant instància, telèfon, 
formulari, transmissió electrònica o mitjà equivalent, o altres  (enregistrament de vídeo i so o 
equivalent). Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 

Cessions de dades de caràcter personal: No es preveuen. 

Transferències internacionals de dades: No es preveuen.  

 Responsable Executiu del Fitxer:  Gerència de Recursos. 

Gestor operatiu del fitxer o tractament:  Secretaria de la Gerència de Recursos. 
 
 
 
 
 
 


