Dimarts, 14 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
ANUNCI
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 1 de juny de 2016, va adoptar per unanimitat l'acord que tot
seguit es transcriu de forma literal en la seva part dispositiva, per la qual cosa s'obre el tràmit d'informació pública previst
en el punt tercer durant un termini de 30 dies:
"1r) Aprovar la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d'acord amb les especificacions descrites a l'annex
primer d'aquest acord:
1. Usuaris Llar d'infants.
2. Gestió Llar d'infants.
3. Casal d'estiu.
4. Currículums.
5. Usuaris d'activitats esportives.
6. Santa Fe comunicació.
7. Club de lectura.
8. Registre entrades i sortides documentació.
9. Gestió personal.
10. Cens d'animals.
11. Llicències d'obra.
2n) Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la disposició de creació.
3r) Obrir el tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els ciutadans puguin exercitar
efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a la seu d'aquesta entitat.
4t) Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades de resolució.
5è) Establir que els òrgans responsables de cada fitxer han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organització
necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures
necessàries destinades a fer efectiu els drets de les persones afectades reconeguts a la LOPD i a les normes que la
despleguen.
ANNEX PRIMER.
Fitxers de nova creació.
1. NOM DEL FITXER: Usuaris Llar d'Infants.

b) Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en la llar municipal.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, número S.S. o mutualitat,
signatura o empremtes.
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat,
característiques físiques, dades familiars. Altres: estat civil dels pares.
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a) Finalitat i usos previstos: Seguiment pedagògic de l'alumnat de la Llar d'infants "Les Moreres"
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- Dades especialment protegides: salut.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Educació.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt.
2. NOM DEL FITXER: Gestió Llar d'Infants.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa dels usuaris de la Llar d'infants "Les Moreres"
b) Persones o col·lectius afectats: usuaris de la llar municipal i els seus representants.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes.
- Dades econòmico-financeres: dades bancàries.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Educació.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.

a) Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa dels usuaris i representants legals del Casal d'estiu.
b) Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en el Casal d'estiu.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, número S.S. o mutualitat,
signatura o empremtes.
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat,
característiques físiques, dades familiars.
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3. NOM DEL FITXER: Casal d'Estiu.
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- Dades especialment protegides: salut.
- Dades econòmico-financeres: dades bancàries.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Educació.
i)Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt.
4. NOM DEL FITXER: Currículums.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió dels currículums rebuts.
b) Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants de feina.
c) Procediment de recollida de dades: Document lliurat pel propi interessat.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica.
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat.
- Dades acadèmiques i professionals: formació, títol, historial acadèmic, experiència professional.
- Dades detallades de la feina: categoria laboral, historial del treballador.
- Sistema de tractament: fitxer manual.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria de Promoció econòmica i ocupació.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
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Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
5. NOM DEL FITXER: Usuaris d'Activitats esportives.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa dels usuaris de les activitats esportives municipals.
b) Persones o col·lectius afectats: participants en les activitats esportives municipals.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
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- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica.
- Dades econòmico-financeres: dades bancàries.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Esports.
i)Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
6. NOM DEL FITXER: Santa Fe Comunicació.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió del servei de comunicació "Santa Fe Comunicació"
b) Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants del servei de comunicació.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica.
- Dades de característiques personals: edat.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveuen.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria de Comunicació i Participació.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
7. NOM DEL FITXER: Club de lectura.
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a) Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa dels usuaris del Club de lectura.
b) Persones o col·lectius afectats: Participants de l'activitat.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: Diputació de Barcelona. Xarxa de biblioteques.
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g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria de Cultura.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
8. NOM DEL FITXER: Registre Entrades i Sortides Documentació.
a) Finalitat i usos previstos: Registre d'entrades i sortides de documentació de l'Ajuntament.
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que presenten documentació a l'Ajuntament o reben documentació del
mateix.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveu.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Atenció Ciutadana.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt.
9. NOM DEL FITXER: Gestió personal.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de RRHH de l'Ajuntament.

c) Procediment de recollida de dades: Transmissió per mitjans informàtics de les dades relatives al personal de la unitat,
procedent del Registre Central de Personal del Ministeri d'Administracions públiques i de formularis emplenats pel
personal funcionari o laboral.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, número S.S. o mutualitat,
signatura o empremtes.
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat,
característiques físiques, dades familiars.
- Dades acadèmiques i professionals: formació, títol, historial acadèmic, experiència professional.
- Dades detallades de la feina: categoria laboral, historial del treballador.
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b) Persones o col·lectius afectats: Personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
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- Dades econòmico-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de les nòmines.
- Dades especialment protegides: Afiliació sindical i salut.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: Organismes de la Seguretat Social, Hisenda Pública i Administració Tributària, bancs, caixes d'estalvi i
caixes rurals.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Economia i Hisenda.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt.
10. NOM DEL FITXER: Cens d'Animals.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió del registre d'animals de companyia dels habitants del municipi.
b) Persones o col·lectius afectats: Propietaris d'animals de companyia del municipi.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari d'inscripció.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: Veterinàries.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria de Medi Ambient.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
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j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
11. NOM DEL FITXER: Llicències d'obra.
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de les llicències d'obra.
b) Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants de llicències d'obra.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant formulari.
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, signatura o empremtes.
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- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No se'n preveu.
g) Transferències Internacionals: No se'n preveu.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Regidoria d'Urbanisme.
i) Unitats o serveis on exercitar drets:
Ajuntament de Santa Fe del Penedès, carrer de l'Horta, 1, 08792 - Santa Fe del Penedès (Barcelona).
j) Nivell de seguretat: Nivell Bàsic.
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Santa Fe del Penedès, 6 de juny de 2016
L'alcalde, Jordi Rius Cosialls

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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