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SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL- SAM
Té com a MISSIÓ :
L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica en les obres i els serveis municipals, conforme a la
normativa local

I com a un dels seus OBJECTIUS:
Impulsar la modernització dels municipis i de les
comarques de Tarragona, en especial els de menys
capacitat econòmica

I la seva EINA més coneguda 



EL TERRITORI
Demarcació de Tarragona

– 184 MUNICIPIS i 6 EMD  
• 86% menys de  10.000 hab.
• 67% menys de 2.000 hab.

Població
1 -1000 
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
més de 20000



Reglament de protecció de dades
• Tractament de dades personals i lliure
circulació de les dades: contradicció o
complementarietat

•Canvis sobre les figures existents en la
normativa: fitxers/ tractament.

•Complexitat d’interpretació de la norma.



1. Com us heu adaptat al RGDP? 

• Creació Comissió interdepartamental : Secretaria 
i SAM. Doble vessant: intern/ Ajuntaments de la 
província. 

• Compartir els coneixements des del punt de vista 
intern/ ajuntaments. 

• Formació especialitzada i actualitzada. 
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2. Necessitats del món local
• Desconeixement de les obligacions del RGPD
• Manca de recursos personals i dels 

coneixements necessaris
• Manca de formació 
• No assimilació de les obligacions legals LOPD: 

pocs hàbits en el tractament de les dades 
• Complexitat moment: canvis legislatius i de 

forma de treballar.



3. Serveis de Diputació de Tarragona
• Prestarà el servei de les funcions del DPD als 

ens locals:
– Assessorament i informació al responsable del 

tractament
– Suport en l’adequació i supervisió compliment 

legal 
– Cooperació amb les autoritats de control 
– Atenció dels drets ARCO entre d’altres i 

reclamacions prèvies destinades al món local 



• Prestació del servei d’assistència per donar 
compliment als requisits del DPD
– Elaboració de materials i difusió
– Confecció de criteris i recomanacions per dur a 

terme la protecció de dades
– Actualització formularis i continguts 
– Assistència en la creació de registre d’acords, 

d’activitats de tractaments entre d’altres
– Coordinació seguretat  i protecció de dades



• Tema obert: manca la normativa estatal 
• Desconeixement de l’entrada en vigor.
• Materials i guies que no totes es coneixen. 
• Figures legals inconcretes per no ser pròpies 

de l’ordenament existent 

4. Conclusions 



Moltes gràcies per la vostra atenció


