
DECRET D’ALCALDIA 04/2018   PER A LA DESIGNACIÓ TEMPORAL DE DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES (DPD) PER COMUNICAR-LA A L’APDCAT

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (RGPD), que serà d’aplicació a partir del  25 de maig de 2018, 
estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les organitzacions, entre les quals 
destaca la de designar un delegat de protecció de dades (DPD).

L’article 37.1  a) de l’RGPD estableix l’obligatorietat  de designar un delegat de protecció de 
dades sempre que el  tractament  de dades el  realitzi  una autoritat  o organisme públic i  es 
permet que es pugui designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses autoritats o 
organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i tamany.

Dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona assumeix la figura de delegat de 
protecció de dades (DPD) per als municipis de fins a 20.000 habitants, organismes dependents 
i EMD que ho sol·licitin.

Per  decret  d’Alcaldia  de  data  8  de  maig  de  2018,  s’ha  resolt  sol·licitar  a  la  Diputació  de 
Barcelona l’assumpció de la figura de delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà i en data 8 de maig de 2018 s’ha realitzat  mitjançant  una tramesa 
genèrica de l’EACAT.

Amb motiu de la proximitat de la data d’aplicació plena de l’RGPD, el proper 25 de maig de 
2018, i que la tramitació i resolució de la sol·licitud realitzada a la Diputació de Barcelona i la 
tramitació posterior a realitzar per l’Ajuntament es podria allargar més enllà d’aquesta data, es 
considera convenient  realitzar una designació temporal, fins a la finalització de la tramitació 
esmentada, i comunicar-la a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), abans del 
25 de maig de 2018 per no incomplir amb l’obligació.

Es  considera  que  la  Sra.  Elizabeth  Benítez  Vilajuana,  secretària  de  l’Ajuntament,  està 
qualificada  per  assumir  les  funcions  de  delegat  de  protecció  de  dades,  durant  el  període 
temporal fins a l’assumpció de les funcions de delegat de protecció de dades per la Diputació 
de Barcelona.

Consta en l’expedient, el document corresponent relatiu a la informació prèvia a la designació 
com a delegat/da de protecció de dades (DPD) facilitada a la persona proposada sobre el  
tractament de les seves dades que es deriva del seu nomenament. 

En virtut de les facultats que tinc conferides i per tot l’exposat,

RESOLC:

Primer. DESIGNAR com a delegada de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà a la Sra. Elizabeth Benítez Vilajuana, amb efectes des del dia 24 de maig de 2018 
i durant el període previ a l’assumpció de les funcions de delegat de protecció de dades per la  
Diputació de Barcelona.
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Segon. PUBLICAR les dades de contacte del delegat de protecció de dades a la web municipal.
 
Tercer. COMUNICAR  la  designació  del  delegat  de  protecció  de  dades  (DPD)  a  l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), mitjançant la tramesa genèrica de l’EACAT a la 
que s’adjuntarà el formulari d’alta previst en la seva seu electrònica. 

Guardiola de Berguedà, a 23 de maig de 2018
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