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CONVOCATÒRIA 

Em plau convocar-vos a la propera sessió del CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I 

HISENDA del Districte de les Corts que tindrà lloc el proper dia 26 de juny a les 

19:30 hores, a la Sala de Reunions de la planta baixa de la Seu del Districte (Plaça 

Comas, 18), amb l'ordre del dia següent: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Punts d’interès àmbit comerç i turisme 

3. Eix comercial Sants-Les Corts 

4. ALCIL. Presentació “Servei a domicili”. 

5. Publicació “El comerç de tota la vida” ´ 

6. Formació “Turisme accessible” al Hotel Catalonia Rigoletto 

7. Barcelona Activa, accions 2017 i previsions 2018 

8. Torn de paraules 

Barcelona, 30 de maig de 2018 
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Llei de Protecció de Dades: 

Des de la darrera convocatòria, s’ha produït la entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, que 

regula el tractament de les dades personals dels ciutadans/nes. La posta en marxa d’aquest reglament a l’Ajuntament 

de Barcelona ha generat una nova política de privacitat de la que podeu trobar més informació a la nostra web: 

www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.  

Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades en participar més 

activament en els actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona” i està inscrit en el 

registre que podeu trobar amb la web ja esmentada amb el codi de fitxer 050 - tractament 0181, i que us proporcionarà 

la resta de detalls relatius a la protecció de dades. 

D’altra banda, us informem que el  nou Reglament, incorpora nous drets a la ciutadania que podreu exercir 

electrònicament o per carta a les adreces de contacte incloses a la esmentada pàgina de protecció de dades.  En 

especial, esmentar que incorpora nous drets per tal de donar compliment als requisits d'informació que exigeix el nou 

Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Barcelona us facilita informació actualitzada sobre el 

tractament de les vostres dades personals; tractament que es realitza per el vostre interès en conèixer i ser part de la 

participació ciutadana fomentada pel districte [Districte de les Corts). 

Donat que la legitimació d’aquest tractament és basa en el consentiment lliure i voluntari de la vostra participació, us 

recordem que en l’exercici d’aquests drets podreu revocar aquest consentiment, quan ho estimeu oportú, moment a 

partir del qual deixaríeu de rebre les futures convocatòries. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret d’accedir, rectificar i suprimir les vostres 

dades, així com altres drets que marca el RGPD sobre les mateixes.  

Les dades es conservaran mentre vostè no presenti una sol·licitud de supressió de dades o mostri oposició a la recepció 

de les convocatòries indicades. 

Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.   

http://p3trc.emv2.com/HS?b=OllmUYzd4TE0J7lQDxPnpEUHhBdcnVLMkdHFYiXMAHH5uF1tX4XgeSxJIwx7yu52&c=hgb9pf8-pO6nFI25RUEgMA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=OllmUYzd4TE0J7lQDxPnpEUHhBdcnVLMkdHFYiXMAHH5uF1tX4XgeSxJIwx7yu52&c=hgb9pf8-pO6nFI25RUEgMA

