MIREA GRAU I SADURNÍ, secretària del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès,

APROVAT

Exp. 364/2019

C E R T I F I C A: Que la Presidenta del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès en data 9 de
desembre de 2019 ha dictat el decret que es transcriu a continuació:
“DECRET DE PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DEL CONSORCI
SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2018, es va aprovar el Registre de les activitats
de tractament del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i es va facultar expressament al
President per a l’aprovació de les actualitzacions del Registre de les activitats de tractament que
resultessin necessàries.
Vista la proposta d’actualització del mencionat Registre, elaborat per TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., empresa a la qual es va encomanar la prestació
del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis connexos, segons el contracte formalitzat en
data 16 de maig de 2019.

D’acord amb l'article 31.1 LOPD-GDD, s'ha d'anar actualitzant el Registre davant els canvis que es
produeixin, així com comunicar qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del Registre al
Delegat de Protecció de Dades.
D'altra banda, l'article 31.2 i article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, el Consorci farà públic el registre d'activitats de tractament
accessible per mitjans electrònics, en el qual constarà la informació establerta en el citat article 30 del
Reglament (UE) 2016/679 i la seva base legal.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2018 es va facultar expressament a
la presidència per a l’aprovació de les actualitzacions del Registre de les activitats de tractament que
resultessin necessàries.
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’actualització del Registre de les activitats de tractament del Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès, que s’annexa a continuació.
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De conformitat amb l'article 30 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, RGPD)
i l'article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (d'ara endavant, LOPD-GDD) el Consorci ha de portar un registre de les activitats de
tractament de dades de caràcter personal efectuades sota la seva responsabilitat.
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Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 1/2.

Fonaments de Dret

Tercer. Publicar l’actualització del Registre de les activitats de tractament del Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès al portal de transparència del lloc web institucional.

APROVAT

Segon.- Notificar aquest acord al delegat de protecció de dades.

Quart.- Donar compte d'aquest decret a la propera sessió de la Junta de Govern del Consorci que se
celebri.”
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Perquè així consti i tingui l’efecte oportú, expedeixo la present certificació amb el vistiplau de la
presidenta.

