
Benvolguts i benvolgudes, 

Per indicació del Sr. Javier Mesia,  conseller de Comerç ens complau de convocar-vos a 

la propera sessió de la Taula de Comerç del Consell d’Economia Social, Comerç i 

Ocupació del Districte de Sant Martí 

 La trobada tindrà lloc dimecres 12 de febrer del 2020 a les 15 h a la sala d’actes del 

Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1, 1r). 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació del Programa d’Actuació del Districte de Sant Martí. 

2. Debat en grup sobre les propostes i els pressupostos participatius. 

3. Posada en comú 

Si per poder assistir-hi necessiteu suport d’acollida d’infants o alguna mesura 
d’accessibilitat, cal que ho comuniqueu amb un mínim de cinc dies feiners d’antelació a 
comunicaciosantmarti@bcn.cat. 

Restem a la vostra disposició a través del correu-e agomezb@bcn.cat. 

Cordialment, 

 

Alicia Gomez 

Secretaria del Consell d’Economia Social Comerç i Ocupació de Sant Martí 

Barcelona, 4 de febrer de 2020 

L'aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), que regula el tractament de les dades personals de la 
ciutadania, ha generat en l'Ajuntament de Barcelona una política de privacitat de dades. Podeu trobar més informació al 
web ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades. 

Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb la ciutadania i les persones interessades a 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 al web ja esmentat 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 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 al vostre interès en conèixer i ser part de la participació ciutadana 
fomentada pel Districte de Sant Martí. 

Districte de Sant Marti 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 

http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades


Atès que la legitimació d’aquest tractament es 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. Les dades es conservaran mentre no presenteu una sol·licitud de 
supressió de dades o mostreu oposició a la recepció de les convocatòries indicades. 

Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades al web. 


