
Benvolgudes i benvolguts, 

Per indicació del Sr. David Escudé, regidor del Districte, ens complau convocar-
vos a la primera sessió del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència del 
Districte de Sant Martí. 

La sessió tindrà lloc dimarts 26 de gener de 2021, a les 18 h, i serà 
emesa en directe per streaming a través del canal YouTube del Districte amb 
el següent ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA 

1. Constitució del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència del Districte
de Sant Martí a càrrec del Sr. David Escudé, regidor del Districte.

2. Presentació dels tres projectes estratègics en Prevenció i Seguretat: 1-1-
2, violències masclistes i reorganització del servei de nit de la Guàrdia
Urbana, a càrrec de Sr. Albert Batlle, cinquè tinent d'Alcaldia de
Prevenció i Seguretat.

3. Presentació de l'evolució de les dades de seguretat del districte a càrrec
de l'intendent de la Guàrdia Urabana del Districte (UT-10), Sr. Diego
J.Calero Torta i l'intendent de l'ABP de Sant Martí del CME, Sr. Joan Ll.
Cordón Martínez.

4. Torn obert de paraules.

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

Cordialment, 

Núria Torres 
Secretària del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència de Sant Martí 

Barcelona, 18 de gener de 2021 

La posada en marxa a l’Ajuntament de Barcelona del Reglament Europeu de Protecció de Dades que regula el 
tractament de les dades personals de la ciutadania, ha generat una nova política de privacitat de la qual es pot trobar 
més informació al web ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades. 

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 es pot trobar al web esmentat amb el codi de fitxer 050 - tractament 0181, i que proporciona la resta de 
detalls relatius a la protecció de dades. 
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D’altra banda, el nou Reglament incorpora nous drets a la ciutadania que es poden exercir electrònicament o per carta 
a les adreces de contacte incloses a l'esmentat web de protecció de dades. En especial, 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. 

Donat que la legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment lliure i voluntari de la vostra participació, 
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 d'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 esmentat. 


