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Organització de la Seguretat en l’IMI. 

 

 

Component 

Objectiu Establir l’estructura organitzativa necessària en l’IMI per a 
assegurar una adequada gestió de la seguretat de la 
informació per donar compliment a la delegació per decret 
d’alcaldia de les funcions corresponents al Responsable de 
Seguretat Corporatiu de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació.  

Abast Organització Municipal  
 

Controls 

Codi control Descripció control 

6.1 Organització Interna 
 

Elaborat per: Revisat per: Aprovat per: 

Neus Bellavista 
Responsable de Seguretat 
 
 
 
 
 
 

Ana Arbó Argente 
Directora de Qualitat i Seguretat 

Francisco Rodríguez Jiménez 
Gerent de l’IMI 

 

Distribució (Destinataris o perfils d’accés) 

Administració Municipal 

 

 

RESUM 

Establir el Comitè de Seguretat i la seva relació amb l’estructura interna de gestió de seguretat 
de l’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant IMI) per donar compliment i de conformitat 
amb el decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2010 pel qual es nomena l’Institut Municipal 
d’Informàtica Responsable de Seguretat Corporatiu de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació i, fent ús de les atribucions conferides en els Estatuts d’aquest Institut.  
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1. ABAST 

Aquesta Norma és d’aplicació a l’estructura organitzativa dins de l’Institut Municipal 
d’Informàtica per donar compliment a la delegació per decret d’alcaldia de les funcions 
corresponents al Responsable de Seguretat Corporatiu de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació i establir així, els mecanismes pels quals s’exercirà aquesta responsabilitat en la 
Organització Municipal. 

2. ASPECTES A REGULAR 

L’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de garantir, en l’exercici de les seves competències, el 
compliment de la legislació vigent, preservar la confidencialitat i privacitat de la informació, i 
assegurar la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, no refutació i la conservació de la 
informació, així com de les aplicacions i sistemes informàtics i de comunicacions de què 
disposa i que suporten i transmeten aquesta informació.  

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament té delegada a l’Institut Municipal d’Informàtica les funcions 
corresponents al Responsable de Seguretat Corporatiu de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació la responsabilitat de la Seguretat de la Informació, entesa com l’encàrrec de 
dinamitzar, coordinar i impulsar la implantació de les mesures de seguretat requerides per tal 
que la seguretat de la informació es gestioni de forma coordinada i amb la participació de tots 
els actors afectats (publicat a la Gaseta Municipal Gaseta municipal núm. 10 - 20/03/2010). 

 
“...L’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva qualitat de Responsable dels Fitxers 
municipals i segons les atribucions que li han estat conferides dins de la corporació 
municipal, assigna les funcions de Seguretat en les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació enumerades a continuació a l’IMI, qui designarà al Responsable de Seguretat 
TIC, en funció de la seva organització interna, d’acord amb els preceptes estàndards 
internacionals en matèria de seguretat TIC i en especial amb els requeriments que la LOPD 
estableix en els entorns automatitzats. 
..... 
Les Polítiques de Seguretat TIC,  que ha de seguir tota la Corporació, seran aprovades pel 
Comitè de Seguretat de l’IMI d’acord a les seves potestats estatutàries i/o les delegacions 
que si li confereixin en cada moment. Quan aquestes polítiques afectin a dades de caràcter 
personal seran aprovades pel Comitè de Seguretat de l’IMI en nom de la Comissió Tècnica 
de Seguretat en Dades de Caràcter Personal (CSPD).” 

Amb el present document s’identifica l’estructura organitzativa de l’IMI i les funcions que 
exercirà per tal de portar a termini aquest encàrrec. Com a tal, l’IMI haurà de promoure, 
revisar, aprovar i controlar les accions necessàries per a assolir els objectius de seguretat, 
comptant amb els recursos adequats. 

Finalment, donat que la seguretat de la informació només es pot construir amb la participació 
de totes les persones i òrgans, gerències, direccions i departaments que participen en el 
tractament i gestió de la informació, remarquem que no és objecte d’aquest document establir 
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els rols i responsabilitats dins de la Organització Municipal en referència a la seguretat, i per 
tant, no s’identificaran en aquest document les principals funcions de seguretat de la 
informació de les unitats dins de la Organització Municipal, així com del personal en general. 

2.1 Estructura de l’Organització de Seguretat.  

L’Institut Municipal d’Informàtica es dota d’un “Comitè de Seguretat de l’IMI” com a 
estructura organitzativa de Seguretat definida per a la creació, manteniment i seguiment dels 
riscos corporatius i de les normes i Criteris de Seguretat.   

L’Organització de la Seguretat en l’IMI haurà de promoure, gestionar i realitzar els processos 
de gestió necessaris per a assolir els objectius de seguretat, comptant per a això amb els 
recursos adequats. A partir d’aquests processos de gestió de la seguretat i l’organització 
proposada es definiran Rols i Responsabilitats per a determinar clarament les funcions i 
responsabilitats de cadascuna de les parts implicades. 

L’Organització de la Seguretat en l’IMI és la següent: 
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 El Comitè de Seguretat de l’IMI està format pels components del Comitè Directiu de l’IMI 
constituït específicament com a comitè de Seguretat (Gerent i directors de l’IMI). Aquest 
comitè es reunirà periòdicament per a tractar temes referents a la Seguretat corporativa. 

Composició: 

President: Gerent de l’IMI 

Integrants: Comitè de Direcció de l’IMI  

Secretaria: Responsable de Seguretat  

(Vocals: President i Integrants) 

Convocatòria:  

Les sessions ordinàries de l’esmentat Comitè tindran una periodicitat bimestral, o 
trimestral segons es determini en sessió el propi comitè, amb independència de la 
convocatòria extraordinària de sessions que es pugui dur a terme a petició del 
President del Comitè o a petició de 3 o més membres del Comitè. 

Acords i aprovacions:   

A través del secretari del Comitè es faran arribar les propostes a la Gerència de l’IMI 
per a la seva aprovació. 

Per a l’aprovació d’acords i de les polítiques i normatives es requerirà en primera 
instància un quòrum de la meitat més 1 dels vocals. Si no hi ha quòrum, en segona 
convocatòria es podrà aprovar amb el nombre de vocals present a la sessió. 

L’aprovació es farà, en qualsevol cas, amb majoria simple dels presents a la sessió més 
1, amb vot de qualitat del President per en primera instància i es reflectiran en l’Acta 
del comitè. 

En el cas d’aprovacions de Polítiques i Normatives de Seguretat que han de seguir la 
Corporació, es faran amb un procediment específic d’aprovació i inclourà la signatura 
del document de la Política o Normativa. 

Funcions:  

El Comitè Directiu de Seguretat assumeix les següents funcions en matèria de seguretat: 

• Seguretat Ajuntament 
- Informar regularment de l'estat de la seguretat de la informació a 

l’Ajuntament. 
- Portar a aprovació la Política de Seguretat de la informació corporativa. 

• Política i Normativa de Seguretat 
- Revisar i aprovar les normatives de seguretat de la informació  elaborades 

pel Departament de Seguretat 
- Quan l’abast depassi les competències de l’IMI aquesta aprovació iniciarà el 

tràmit de trasllat de proposta d’aprovació a la instància municipal que 
correspongui. 
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- Ser informat d’aquells requisits de seguretat que no puguin complir-se, en 
referència a la normativa. 

- Ser informat del resultat de les auditories i plans d’acció derivats. 
• Gestió del Risc 

- Avaluar, prioritzar i acceptar el pla d’acció de mesures a implantar per a la 
minimització o eliminació dels riscos. 

- Mentrestant no hi hagi pla de riscos  definit es proposa escalar els riscos  
per temes o projectes. 

• Establir  l'estratègia de la Organització en matèria de Seguretat de la Informació 
- Avaluar, aprovar i realitzar el seguiment del Pla  de Seguretat. 
- Prioritzar les actuacions en matèria de Seguretat  
- Facilitar la disponibilitat dels recursos necessaris per a dur a terme els plans 

d’accions relatius a la Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Ser informat d’activitats, incidents i vulnerabilitats rellevants 

- Ser informats dels esdeveniments de seguretat rellevants  
- Ser informat de les incidències i el  Pla d’acció corresponent. (Registre 

incidents) 
- Debatre les propostes de seguretat escalades pel Responsable de Seguretat 

degut a la seva rellevància. 
• Revisió dels indicadors de seguretat 

 

 Direcció que té assignada la Gestió de la Seguretat en l’IMI – És la Direcció, dins de la 
organització jeràrquica interna de l’IMI, a la qual se li designa la gestió de la seguretat.  

Funcions: 

La direcció que té assignada la gestió de la Seguretat dins de l’IMI i les seves funcions són 
les establertes en el Consell Rector de l’IMI. 

La direcció i les funcions que té assignades en el moment d’aprovació d’aquesta norma 
són: 

Direcció de Qualitat i Seguretat 

Funcions: 

 Desenvolupar i Gestionar el Pla director de seguretat i Ciberseguretat i defineix 
estructures Organitzatives de seguretat.  

 Analitzar tendències i proposar l’estratègia de seguretat 

 Gestió de riscos TIC 

 Elaborar la funció de Secretari de Comitès de Seguretat i responsable de vehicular 
decisions d’aquests comitès. 

 Identificar la Legislació aplicable i desenvolupar la Política i el marc normatiu 
Corporatiu ( Polítiques i Normes de seguretat) 

 Establir indicadors i quadre de comandament de l'estat de la Seguretat per la 
presa de decisions 

 Elaborar Plans de Formació i Conscienciació en matèria de seguretat 
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 Gestionar la seguretat dels actius d’informació, classificació i tractament. 

 Identificar i coordinar controls de seguretat comuns en l’Ajuntament 

 Coordinar i comunicar la resolució de les incidències crítiques, problemes de 
seguretat i presumptes violacions de seguretat.  

 Prescriptor d’arquitectura de solucions de seguretat, seguretat dels projectes, 
disseny i arquitectura de seguretat. 
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3. DOCUMENTS RELACIONATS 

Nom del component Vincle 

  

 

 

4. GLOSSARI DE TERMES 

Consultar el Glossari de Termes Global 

file://///NAS02/CORP/APPS9/QUOTA/Seguretat/2%20-%20Oficina%20de%20Seguretat/1%20-%20Polítiques%20%20(treball)/5-Glossari/Glossari%20de%20Termes%20Global.docx
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Control de versions 

Versió inicial 

01 Elaboració versió inicial 
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Revisat per: Data: 

Directora de Qualitat i Seguretat 
Ana Arbò Argente 

(01/02/2016) 
 
 

Aprovat per: Data: 

Gerent IMI 
Francisco Rodriguez Jimenez 

(18/02/2016) 

 

Versions modificades 
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Modificat per: Data: 
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Revisat per: Data: 
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