AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 35/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
HE RESOLT
NOMENAR DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
La figura del Delegat de Protecció de Dades ve regulada als articles 37 a 39 i el
considerant 97, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant
RGPD).
Aquesta figura és d’obligada designació a les Administracions Públiques i per aquest
motiu l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, un cop analitzat la idoneïtat i oportunitat de
designació interna, ha decidit designar aquestes tasques a l’empresa externa Objetivo
Tarsys SL (CIF B 65101149) amb domicili a Trav. de Gràcia 15, 4rt 1a, 08021
Barcelona (info@tarsys.es) i sobre la persona de Joan Bernadó Casals, amb DNI
46816632V, com a interlocutor, (endavant Delegat de Protecció de Dades o DPD) per
a la seva designació enfront de les Autoritats competents en matèria de Protecció de
Dades.
Aquesta designació es realitza dins de l’àmbit del vigent servei de consultoria que
realitza aquesta empresa.
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Els serveis del DPD es regiran per les següents funcions principals:
Supervisió del compliment del RGPD a l’Ajuntament.
Assessorar el conjunt de l’organització sobre qualsevol aspecte relacionat amb el
compliment de la normativa de protecció de dades: aplicació de mesures tècniques,
definició de textos legals, …
Registre d’Activitats de Tractament:
Determinar les activitats de tractament i mantenir actualitzat el Registre d’Activitats de
Tractament..
Analitzar i comprovar la conformitat amb la normativa de les activitats.
Informar i assessorar el responsable o l’encarregat del tractament.
Anàlisi d’impacte:
Assessorar i aprovar l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

b. Determinar la metodologia a emprar en l’Anàlisi d’Impacte, si cal realitzar-se
internament o externament.
c. Establir les salvaguardes jurídiques, tècniques i organitzatives segons els resultats del
mateix..
d. Si l’avaluació s'ha dut a terme correctament o no i si les seves conclusions són
conformes amb el RGPD.
5. Resolució i resposta als interessats que exerceixin els seus drets davant l’Ajuntament.
6. Formar i informar el personal de l’organització sobre les seves tasques i obligacions en
el tractament de dades personals.
7. Enfocament basat en el risc: assessorar, assumir la realització i supervisió d’Auditories
d’internes o coordinació d’auditories externes, formació, determinar quins recursos es
deuen destinar a quines operacions de tractament, etc.
8. Elaborar i mantenir actualitzats aquells procediments i normatives internes que siguin
necessàries per a garantir el correcte compliment de la legislació.
9. Exercitar com a interlocutor del Responsable de Tractament davant els interessats
(gestió de sol·licituds de drets) així com davant l’Organisme Regulador.
10. Cooperació amb l’autoritat de control i actuació com a punt de contacte davant els
interessats.
11. Assistir a les reunions de la Comissió de Seguretat així com a les convocatòries
realitzades per la més alta autoritat de l’Ajuntament.
12. Així com a totes les funcions que quedin determinades per la legislació.
El Delegat prestarà els seus serveis en nom de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, que
farà públic les dades de contacte per a la seva interlocució següents:
Adreça: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Ribera d’Urgellet
Correu electrònic: ajuntament@riberaurgellet.cat
A tots els canals i mitjans que es considerin adequats per garantir que els interessats es
puguin adreçar al DPD per qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades
personals.
L’Ajuntament notificarà a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la identitat i
contacte següent:
Delegat de Protecció de Dades: Objetivo Tarsys SL
Interlocutor: Joan Bernadó Casals
Adreça de contacte: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Carretera de Lleida S/N, 25790 El Pla de Sant Tirs (Lleida)
Correu electrònic: ajuntament@riberaurgellet.cat
Aquesta adreça (ajuntament@riberaurgellet.cat ) serà utilitzada per a comunicar les
incidències, consultes i qüestions relatives al DPD.
L’Ajuntament reenviarà els correus adreçats a aquesta adreça a dpd@tarsys.eu així com
als recipients que consideri oportuns per tal de realitzar les tasques de seguiment i
control del DPD.
En cas de rebre comunicacions per correu postal o instància lliurada a l’Ajuntament es
comunicarà aquest fet al DPD per tal de procedir al tractament de la informació amb el
mitjà més adient en cada cas.
Tarsys es compromet a donar resposta a les qüestions en un termini màxim de 24 hores.

L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet consultarà al Delegat de Protecció de Dades
qualsevol actuació o decisió que pugui implicar tractament de dades: contractació de
proveïdors, implantació de serveis, programaris o sistemes, procediments laborals, etc.
La interlocució del DPD es realitzarà amb els interlocutors designats per l'Ajuntament
i rendirà comptes a la més alta jerarquia de l’Ajuntament per tal de garantir el
compliment de les seves tasques i responsabilitats.
El període de prestació del servei és fins el dia 31 de gener de 2019 (ambdues dates
incloses); proppassat aquest període l’Ajuntament haurà determinat el lloc de treball
intern que portarà aquestes tasques o el procediment de contractació dels serveis externs
a partir dels requisits i tasques associades definits durant aquest període.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple Municipal.
El Pla de Sant Tirs, 11 de març del 2019.
L’Alcaldessa
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