
Número Nom fitxer Finalitat fitxer
Nivell 

seguretat
publicació BOP Persones afectades

1 FORMACIO ESPAIS MULTIMEDIA
Fitxer per a la gestió dels cursos, activitats i formació que ofereixen les biblioteques 

a través dels espais multimèdia 
BÀSIC 31/05/2012 Alumnes que s'inscriuen als cursos

2 JORNADES PROFESSIONALS
Fitxer per a la gestió de les jornades professionals que organitza biblioteques de 

Barcelona
BÀSIC 31/05/2012 Assistents a les jornades

3 USUARIS BIBLIOTEQUES 
Fitxer per a la gestió de comunicacions informatives relacionades amb les activitats i 

serveis de biblioteques de Barcelona i iniciatives culturals dela ciutat
BÀSIC 31/05/2012

Usuaris amb carnet de biblioteques que vulguin 

rebre informació de les activitats

4 RECURSOS HUMANS
Fitxer per a  la gestió de personal, la gestió de la prevenció de riscos laborals i la 

gestió de la borsa de treball del Consorci. 
ALT 31/05/2012

Treballadors del Consorci, candidats a un lloc de 

treball.

5 GESTIÓ ECONÒMICA
Fitxer per a la gestió econòmica  del Consorci, la facturació i les relacions comercials 

amb els proveïdors.
BÀSIC 31/05/2012

Proveïdors, clients, licitadors i treballadors del 

CBB

6 PROVEÏDORS PROGRAMES CULTURALS

Fitxer per a la gestió dels proveïdors  de les activitats organitzades per la direcció de 

programes i cooperació cultural que conté dades curriculars de potencials 

proveïdors. 

MIG 31/05/2012 Professionals i proveïdors de'activitats culturals

7 VOLUNTARIS BIBLIOTEQUES Fitxer per a la gestió dels voluntaris de les biblioteques de Barcelona. MIG
31/05/2012  i 

12/08/2013
Voluntaris de Biblioteques de Barcleona

8 ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Fitxer per a la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les 

biblioteques de Barcelona. 
BÁSIC 31/05/2012

Participants en activitats de Biblioteques, 

representants o tutors legals

9 VIDEOVIGILANCIA
Fitxer per la gestió de la seguretat i video-vigilancia de les biblioteques del 

CONSORCI.
BÁSIC 12/08/2013

Persones que accedeixen a les biblioteques i els 

seus treballadors

10 AGENDA DE CONTACTES

Gestió de les dades institucionals i del sector cultural amb la finalitat de 

promocionar les activitats i els serveis de biblioteques de Barcelona mitjançant 

comunicacions informatives.

BÀSIC 13/07/2015
Contactes institucionals, col·laboradors, mitjans 

de comunicació i proveïdors.

11 REGISTRE Gestió del registre d’entrades i sortides de les sol·licituds dels usuaris BÀSIC 13/07/2015
Persones que han lliurat una instància al Registre 

del CBB
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