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Exposició de motius 

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 d’octubre de 2013, va adoptar l’acord 
d’implementar la retransmissió en directe, a través del web municipal, de les 
sessions plenàries i altres sessions que es considerin d’interès. 

És voluntat de l’Ajuntament de Manresa facilitar l’accés de la ciutadania al 
desenvolupament de les sessions plenàries i altres actes d’especial interès cultural i 
social. L’exercici d’aquesta activitat comportarà la recollida, tractament i 
emmagatzematge de dades de caràcter personal de les persones que es relacionin 
amb l’Ajuntament.  Davant d’aquest fet, i a l’empara de l’article 18 de la Constitució 
espanyola, que reconeix el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal  
familiar i a la pròpia imatge, la  Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), estableix un seguit d’obligacions i 
requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament de dades de 
caràcter personal es faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones 
titulars d’aquestes dades. 

Una d’aquestes obligacions per als responsables dels fitxers de titularitat pública 
consisteix en la creació d’un fitxer de dades personals amb anterioritat a l’inici del 
tractament de dades, mitjançant una disposició de caràcter general. És a dir, 
mitjançant un reglament, amb els requeriments previstos a la normativa sobre 
règim local: 

Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 



REGLAMENT  PER A  LA  CREACIÓ  I  REGULACIÓ DEL  FITXER    “RETRANSMISSIÓ  I GRAVACIÓ DE  SESSIONS  PLENÀRIES  I ALTRES 
ACTES  PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA”  

 
Article 1. Creació del fitxer 

Crear el fitxer anomenat  “Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres 
actes públics de l’Ajuntament de Manresa”, de conformitat amb la descripció 
continguda a l’Annex I . 

Article 2. Regulació del fitxer 

D’acord amb l’article 20 de la LOPD i 54 del RLOPD, es regula el fitxer descrit a 
l’Annex I d’aquest Reglament i se n’estableix la denominació, així com la descripció 
de la seva finalitat i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals 
s’obtenen les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant 
la descripció detallada dels tipus de dades personals que s’inclouen  el sistema de 
tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades, amb indicació dels 
destinataris i, si escau, les transferències de dades internacionals, amb indicació 
d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les 
quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat 
que resultin aplicables. 

Article 3. Mesures de gestió i organització 

L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i 
d’organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i 
integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a 
fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i normes que 
la despleguen. 

Article 4. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

A l’Annex I d’aquest Reglament s’especifica l’adreça del Servei de l’Ajuntament de 
Manresa davant del qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició que la LOPD reconeix a les persones titulars de les dades. 

Article 5. Mesures de seguretat 

El fitxer que es crea en aquest Reglament compleix amb les mesures de seguretat 
establertes pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
desenvolupament de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

Disposició final  

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. “ 
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“ANNEX I 

 

1. Denominació del fitxer 

Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de 
l’Ajuntament de Manresa. 

2. Finalitats i usos previstos 
 

La finalitat del fitxer és facilitar l’accés de la ciutadania al desenvolupament de 
les sessions plenàries i altres actes públics (Pregó de la Llum, Pregó de la Festa 
Major...) 
 
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió de la retransmissió, la gravació 
dels actes organitzats, la difusió i la comunicació, així com el seu 
emmagatzematge, si escau, al web municipal.. 
 

3. Persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades 
  

Assistents a les sessions plenàries i altres actes públics, càrrecs electes, 
treballadors municipals que intervinguin en l’organització dels actes. 

  
 

4. Procediment de recollida de les dades. 

 Enregistrament d’imatge i veu mitjançant càmeres 
 
 

5. Procedència de les dades. 

 De la persona interessada o del seu representant legal  
 

6. Estructura i descripció del tipus de dades personals contingudes 

 Dades de caràcter identificatiu 
  

 Imatge i veu 
 Opinions de les persones que intervinguin en les sessions 

   
7. Sistema de tractament utilitzat en l’organització 

 
Tractament automatitzat 

 

8. Cessions de dades previstes 

   
 Ciutadania en general (retransmissió en directe per internet a través del 
web municipal i posterior emmagatzematge de la gravació, si escau, al 
mateix web. 

 
 Mitjans de comunicació 
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La retransmissió en directe de les sessions del Ple municipal i la posada a 
disposició d’aquestes gravacions al web municipal, està habilitada per les 
previsions establertes a l’article 71.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i a l’article 156 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

9. Transferències internacionals de dades 

 
 No se’n preveuen.  

    

10. Òrgan responsable del fitxer 

 
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, com a representant de l’Ajuntament. 

 
 

11. Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
 

Les persones incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i circumstàncies previstos per la 
Llei orgànica 15/1999, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament de Manresa, plaça Major, 1, 08241 Manresa, o a l’adreça 
electrònica lopd@ajmanresa.cat. 

12. Mesures de seguretat 
 
 De conformitat amb el títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 

el nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és de caràcter BÀSIC.” 
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