Dilluns, 10 de novembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Artés
ANUNCI
Núm. 91/14.
El Ple de l'Ajuntament d'Artés en la sessió del dia 25 de setembre de 2014 va acordar la creació dels fitxers que a
continuació es detallen:
1. Denominació: REGISTRE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
a) Finalitat i usos previstos: Recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió administrativa relacionada
amb la competència municipal.
b) Persones afectades: Particulars, representants d'empreses, fundacions i associacions, interessats en el procediment.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, Registres públics i Administracions Públiques.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
2. Denominació: GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

b) Persones afectades: Personal de l'ajuntament.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, contrasenya,
departament.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
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a) Finalitat i usos previstos: Administració d'altes i baixes dels usuaris dels sistemes d'informació de l'Ajuntament i gestió
del correu electrònic, administració i control d'usuaris amb permisos d'accés dins les aplicacions de l'Ajuntament, gestió
de l'inventari d'equips i material, identificació i assignació de recursos i gestió d'usuaris i control d'accés dels mateixos a
la pàgina web de l'ajuntament.
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h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
3. Denominació: PROTECCIÓ CIVIL.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la informació inclosa als Plans de Protecció Civil per al desenvolupament dels
mateixos.
b) Persones afectades: Ciutadans del municipi i càrrecs electes.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça postal / adreça coordenades
UTM, telèfon, mòbil, signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
4. Denominació: PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIA.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió del foment de la promoció econòmica i de ciutat, i de l'emprenedoria.
b) Persones afectades: Persones físiques i representants d'empreses sol·licitants del serveis prestats en relació a la
gestió del foment de la promoció econòmica i l'emprenedoria.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça postal / adreça coordenades
UTM, telèfon, mòbil, signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
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d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, entitats privades.
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k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
5. Denominació: GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL.
a) Finalitat i usos previstos: Manteniment de l'Agenda institucional, informació de contacte sobre col·laboració
administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics.
b) Persones afectades: Persones amb què l'Ajuntament ha tingut algun contacte o que poden resultar d'interès per
l'activitat laboral que exerceixen o pel lloc de treball que ocupen i persones que treballen en el propi Ajuntament. Càrrecs
electes, càrrecs públics, representants d'empreses i particulars, i entitats.
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds, entrevistes o en persona, correu electrònic/internet i
targetes de visita, cartes, concursos, projectes, escrits, contractes, ofertes.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts accessibles al públic: Diaris i butlletins oficials;
entitats privades i Administracions Públiques.
l) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
e) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
6. Denominació: GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris.
b) Persones afectades: Usuaris dels serveis municipals.
c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, pressupostos, factures i altres documents en suport paper
o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.

f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
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e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
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7. Denominació: CURSOS, ACTIVITATS I CONCURSOS.
a) Finalitat i usos previstos: Inscripcions i seguiments dels participants en els cursos, activitats i concursos organitzats
per l'ajuntament.
b) Persones afectades: Persones físiques participants de les activitats programades i representants legals.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon,
signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Alt.
8. Denominació: URBANISME.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió i control de la informació necessària per la Gestió dels Serveis subministrats des dels
Serveis del Territori.
b) Persones afectades: Ciutadans del municipi.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.

i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
9. Denominació: VIDEOVIGILÀNCIA.
a) Finalitat i usos previstos: Vigilància i control de l'ús de les instal·lacions i equipaments de l'Ajuntament.
b) Persones afectades: Persones físiques que accedeixen a les dependències i instal·lacions municipals.
c) Procediment de recollida de dades: Captació d'imatge per un sistema de càmeres.
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h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
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d) Procedència de les dades: El propi interessat.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Imatge i veu.
f) Sistema de tractament utilitzat: Automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Bàsic.
10. Denominació: SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els Punts d'Atenció al ciutadà.
b) Persones afectades: Particulars, representants d'empreses, fundacions i associacions, interessats en el procediment.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Mitjà.
11. Denominació: GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ.

b) Persones afectades: Creditors, licitadors, contractistes i proveïdors de béns i serveis.
c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos, pressupostos, factures i altres documents en suport paper
o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. Registres
públics.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic, codi compte corrent.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
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a) Finalitat i usos previstos: Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit
de les funcions pròpies de l'Ajuntament.

Dilluns, 10 de novembre de 2014
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Mitjà.
12. Denominació: GESTIÓ D'INGRESSOS.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la generació, liquidació i cobrament de determinats tributs municipals.
b) Persones afectades: Contribuents i altres persones físiques presumptament infractores.
c) Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió
electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. Registres
públics.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic, codi compte corrent.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Mitjà.
13. Denominació: GESTIÓ DE PERSONAL.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions amb el personal al servei de l'ajuntament i realització
dels processos habituals de gestió de RRHH.

c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
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b) Persones afectades: Empleats municipals i candidats a processos de selecció d'accés a l'ocupació pública convocats
per l'Ajuntament. Voluntaris.
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j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Mitjà.
14. Denominació: CENS D'ANIMALS.
a) Finalitat i usos previstos: Manteniment del Registre d'animals de companyia i gossos potencialment perillosos (gestió
de les llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos).
b) Persones afectades: Propietaris d'animals de companyia i gossos perillosos.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. Administracions públiques.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, en especial les previstes a la Llei 14/1986, de 25 d'abril General de Sanitat,
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya, Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Alt.
15. Denominació: EXPEDIENTS D'ALUMNES.
a) Finalitat i usos previstos: Seguiments dels alumnes de les diferents escoles municipals.
b) Persones afectades: Alumnes de les escoles municipals de música i llar d'infants i els seus representants legals.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.

e) Estructura bàsica i tipus de dades: NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, data de naixement, núm. targeta
sanitària, adreça, telèfon, signatura manuscrita/ signatura electrònica, correu electrònic, idioma, dades familiars a
efectes de baremació (família nombrosa, discapacitats, beneficiaris de renda mínima, malalties cròniques), seguiment
acadèmic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
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d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, Registres públics i Administracions Públiques.
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k) Nivell de Seguretat: Alt.
16. Denominació: POLICIA LOCAL.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la informació amb finalitats policials, derivada de les actuacions policials.
b) Persones afectades: Persones incloses en expedients de la Policia Local amb finalitats policials.
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes, entrevistes, formularis, sol·licituds, impresos i altres documents en
suport paper o per transmissió electrònica, via web o correu electrònic.
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; altres persones físiques diferents de l'afectat o el seu
representant i Administracions Públiques.
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Origen Racial / ètnic, Informes Salut/ Revisions, Minusvàlues, Dades Accidents,
Infraccions Penals, Infraccions Administratives, NIF/DNI/Passaport/NIE, nom i cognoms, adreça, telèfon, dades vehicle
(tipus, matrícula, marca, color model), Localització infracció, Agents que intervenen, Resultat, signatura manuscrita/
signatura electrònica, correu electrònic.
f) Sistema de tractament utilitzat: Parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades: Les previstes pels articles 11.2, 21,1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. En especial a companyies asseguradores i autoritat judicial.
h) Transferències internacionals: No es produeixen transferències internacionals de dades.
i) Responsable del fitxer: Alcalde.
j) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà. Carrer
Barquera núm. 41 – 08271 Artés.
k) Nivell de Seguretat: Alt.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades personals.

CVE-Núm. de registre: 022014028688

Artés, 30 d'octubre de 2014
L'alcalde, Josep Candàliga i Freixa
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