
 
 

ACTA DE NOMENAMENT DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES 
 

Llobera, de 14 de maig de 2018 
 
En compliment de l´obligació de designar Delegat de Protecció de Dades Personals, 

d´acord amb 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, la organització Ajuntament de Llobera, 
amb domicili a Casa Consistorial, CIF P2516300GC, telèfon 973483829 i correu electrònic  
ajuntament@llobera.cat en la seva condició de responsable del tractament, un cop 
analitzada la formació del candidat, els mèrits, coneixements, la qualificació 
professional i l’experiència acreditada en protecció de dades personals, ha acordat 
designar com a delegat de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Llobera, a 
la persona que consta a continuació, de conformitat amb els següents apartats: 
 

 
1. Persona interna (forma part de la plantilla) 

 
2. Data de designació: 15 de maig de 2018 

 
3. Dades identificatives del Delegat de Protecció de Dades: 

 
a. Persona física: Nom: Maria Esther, cognoms: Vilafranca Casafont, 

adreça: Casa Consistorial, telèfon 973483829 i correu electrònic: 
ajuntament@llobera.cat 
 

4. La designació, realitzada a l’emparament de l´establert al article 37.1.a del 
reglament 2016/679 és: 
 

b. Voluntària 
 

5. Les funcions son: 
 

a. Les descrites a l´article 39 del reglament 2016/679. 
 

6. El responsable del tractament i la persona designada com a Delegat de 
Protecció de Dades queden informats de la designació, de l´acceptació del 
nomenament i de les seves funcions. 
 

7. S´acorda que Gerard Barcons Torra, amb NIF  53395425M, adreça  Casa 
Consistorial, 25281 Llobera i correu electrònic ajuntament@llobera.cat, que 
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actua en nom i representació de l’Ajuntament de Llobera disposant de 
representació suficient, realitzarà el tràmit formal de notificació de la 
designació de delegat de protecció de dades a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, així com d´aquelles addicions i modificacions 
necessàries. 

 
8. Les dades del Delegat de Protecció de Dades: 

 
a. Seran publicades al web de www.ajuntamentllobera.cat,  
b. Seran incorporades a les clàusules informatives (articles 13.1.b i 

14.1.b del reglament 2016/679) i al registre d´activitats (art. 30.1.a) 
 

9. En relació al dret d’informació de l´article 13 i 14 del RGPD, s´informa que: 
 

a. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Llobera, Casa 
Consisitorial c.p. 25281 de Llobera, telèfon 973483829 i correu, 
ajuntament@llobera.cat. 

b. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades és 
ajuntament@llobera.cat, Casa Consistorial, c.p. 25281 de LLobera, 
telèfon 973483829.  

c. La finalitat del tractament és mantenir la seva relació amb 
l’Ajuntament de Llobera a l'efecte de portar a terme les funcions de 
Delegat de Protecció de Dades Personals.  

d. La  base jurídica és el compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament.  

e. El tractament de les dades és obligatori.  
f. Les dades seran comunicades a l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, que les publicarà al seu web.  
g. En referència als drets de les persones, podeu accedir a les vostres 

dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar la seva limitació (i portabilitat), enviant la seva sol·licitud a 
la direcció postal del responsable del tractament. 

h. El termini de conservació de les dades serà el temps de vigència de 
la designació del Delegat de Protecció de Dades i seran suprimides 
quan es cessi en el seu càrrec al Delegat de Protecció de Dade,s i les 
seves dades hagin estat de ser necessàries per determinar les 
responsabilitats en relació a la seva actuació.  

i. Pot presentar una reclamació adreçada al responsable i també a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 
 

El responsable    El delegat de protecció de dades 
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