
 

Nom i cognoms _______________________________________    NIF/NIE/CIF ______________ 
 
Adreça _______________________________________________________________________ 
 
Població ________________________  CP ___________ Telèfon _________________________ 
 
Tema de la intervenció 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Intentarem donar resposta en aquesta mateixa Audiència. Si no és possible com vol que li fem arribar 
la resposta?  

 □ Correu electrònic  ________________________________________ 

 □ Correu postal  
  
 Signatura  
 

□ AUTORITZO a l’Ajuntament de Barcelona perquè reculli i faci el tractament de les meves dades d’acord amb la informació sobre    
 protecció de dades que es presenta a continuació. 

□  NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Barcelona perquè reculli ni faci el tractament de les meves dades d’acord amb la informació sobre  
 protecció de dades que es presenta a continuació. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable Ajuntament de Barcelona 
Finalitat Fer-ne difusió via streaming mitjançant el corresponent canal de l'Ajuntament.  Hi haurà una zona de 

restricció de la gravació (tractament 0181, foment de la participació ciutadana)  
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que s' hagin acabat els treballs de la Comissió o s' hagin exhaurit els 

terminis legals corresponents.  
Legitimació Consentiment de la persona interessada 
Destinataris No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. 
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne a la portabilitat, oposar-se al tractament i 

sol·licitar-ne la limitació.  
Informació addicional Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
Categoria de les dades La imatge de tots els assistents i la veu i les dades identificatives de tota aquella persona que 

intervingui i doni les seves dades. 
Procedència de les dades Les dades que faciliti el propi interessat.  
Ús de les dades * D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran 

tractades per l’Ajuntament de Barcelona dins el fitxer 004 Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà 
amb la finalitat de gestionar la vostra comunicació d'incidència, reclamació, queixa, suggeriment, 
petició de servei, consulta web o agraïment (tractament 0013), legitimada en base a missió en interès 
públic. Les dades seran comunicades a l’òrgan o entitat competent per a la seva resolució i el 
tractament finalitzarà un cop s’hagi restablert el servei objecte de la queixa, donat resposta al ciutadà 
o el departament resolutiu decideixi l’inici d’un procediment administratiu. En el cas d’inici d’un 
procediment administratiu d’ofici a partir de la informació proporcionada en la vostra comunicació, les 
dades personals recollides en aquest formulari no seran incorporades en el procediment a excepció que 
vostè doni el seu consentiment.  

 

Full d’intervenció a l’Audiència Pública del Districte 
d’Horta-Guinardó. 18 de novembre de 2020 
Sessió telemàtica 


