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DECRET D’ALCALDIA
Atès que el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea – Reglament
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, disposa que els
responsables i encarregats de tractament hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades
(DPD) en els supòsits que el propi Reglament estableix, així com en altres casos en què la
legislació dels Estats Membres ho consideri també obligatori.
Atès tanmateix, el contingut de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, particularment pel que fa als seus articles 34 i següents,
en relació al Delegat de Protecció de Dades,

Maria Jesús Pena Navarra
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08/01/2019 Secretària-Interventora

Vist que entre els supòsits en què haurà de designar-se un DPD es troba el de que “el tractament
el durà a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de responsable com en
funcions d’encarregat del tractament (art. 37.1 a RGPD i art. 34 de la LOPDP)
Vist que, tant l’art. 35 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades com l’art. 37.5 del Reglament
de Protecció de Dades estableixen que el Delegat de Protecció de Dades serà designat atenent a
les seves qualitats professionals,
Vist que la designació dels Delegats de Protecció de Dades, s’hauria d’haver produït amb
antelació al dia 25 de maig de 2018, per la qual cosa es necessari procedir, de forma urgent, a
aquesta designació,
Vistos els antecedents exposats i en ús de les atribucions que em corresponen, pel present
DISPOSO:
Primer.- Designar Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’Ajuntament d’Alcoletge, a la Sra.
Ma. Jesús Pena Navarra, amb DNI núm. 43706049T, secretària-interventora d’aquest
Ajuntament qui ja venia desenvolupant, fins ara, les funcions de supervisió de l’aplicació de la
normativa en matèria de protecció de dades personals i que compta amb la qualificació
professional adequada per a l’exercici de les funcions reservades al DPD.
Segon.- Per tal de garantir l’absència de conflictes d’interès, en l’exercici de la resta de funcions
del seu lloc de treball, haurà d’evitar prendre decisions sobre l’existència de tractaments de
dades o sobre els mitjans o la manera en què han de ser tractades les dades.

Ho mano i signo a Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcaldessa,
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Davant meu,
La secretària,
Sra. Ma. Jesús Pena Navarra
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Maria Lluïsa Prat Boneta
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07/01/2019 Alcaldessa

Tercer.- Notificar la identitat del DPD a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com
legalment procedeixi.
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