ORDENANÇA DE CREACIÓ, REGULACIÓ I SUPRESSIÓ DELS FITXERS DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT
PREÀMBUL
L’ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a l’exercici de les seves funcions, requereix
la manipulació de dades de caràcter personal, és a dir, aquelles dades que permeten
identificar a una persona, ja sigui física o jurídica. Per tal que aquesta actuació no
col·lisioni amb el dret fonamental a la protecció de dades de que gaudeixen els
ciutadans, entès com la facultat de controlar les seves dades i la capacitat per
disposar i decidir sobre les mateixes, l’Ajuntament, a través d’aquesta Ordenança,
pretén adoptar les mesures de caràcter tècnic, jurídic i organitzatiu que garanteixin la
seguretat de les dades de caràcter personal evitant així la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades i els riscos a les que estan exposades.
L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics, singularment,
els informàtics, suposen possibilitats d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat
així com la limitació i vulneració del dret a l’autodisposició de les informacions que
són rellevants per a cada persona, és per això que l’ordenament jurídic reconeix drets
en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia.
En l’àmbit de les seves competències, és responsabilitat de les corporacions locals
allò relatiu a la creació i la modificació o supressió dels fitxers que continguin dades
de caràcter personal.
En exercici d’aquesta competència, l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 26
de març de 2015, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora per a la creació de
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en
relació al parc vacant d’habitatges d’Olesa de Montserrat, esdevenint definitivament
aprovada al no haver-se presentat cap al·legació durant el termini d’informació
pública.
En data 26 de gener de 2017 es va aprovar inicialment per Ple l’Ordenança
reguladora de creació, regulació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Amb posterioritat a l’aprovació inicial de l’Ordenança, s’han generat noves
necessitats que impliquen la creació de nous fitxers, la incorporació de noves dades
personals que son necessàries recollir per a la gestió de les tasques de l’Ajuntament
o per a la supressió d’aquelles dades que ja no són necessàries recollir.
Tanmateix, en data 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament europeu
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades que introdueix novetats en el
tractament de dades de caràcter personal i que, per la seva naturalesa, afectant
directament a la normativa interna de l’estat espanyol. Per aquest motiu, s’ha vist

alterat allò previst tant en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, com en l’ordenança municipal aprovada inicialment i
l’ordenança de creació del fitxer del parc vacant d’habitatges i l’ordenança municipal
aprovada inicialment.
Per tal d’adaptar aquesta normativa a les noves previsions del Reglament europeu,
el legislador ha aprovat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades Personals i garantia dels drets digitals que deroga la Llei Orgànica 15/1999,
de de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Per tot l’exposat, s’ha vist substancialment alterat el contingut de les ordenances
municipals referents a la creació de fitxers de dades personals, esdevenint necessari
l’elaboració d’un nou text, tant per adaptar-la a la nova legislació vigent com per
adaptar-la a les noves necessitats de l’Ajuntament.
FONAMENTS LEGALS
-

-

-

Reglament europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i
garantia dels drets digitals
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Real Decret 1720/2007 a través del qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal en tot allò que no contradigui la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i
garantia dels drets digitals
Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de
titularitat pública.

La normativa citada s’entendran sempre referida a les disposicions vigents en el
moment en què correspongui la seva aplicació.

TÍTOL PRIMER. PRINCIPIS I DISPOSICIONS GENERALS
Primer.Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte la creació dels fitxers que recullen les dades de
caràcter personal que obté l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i en descriuen la
finalitat per la qual les obté i el tractament i les mesures de seguretat que els hi aplica,
així com la supressió d’aquells fitxers que han esdevingut innecessaris.
L’ordenança s’aplicarà sens perjudici d’allò que disposin, per al fitxer, les normes
legals i reglamentàries vigents que els siguin aplicables i les que puguin aprovar-se
amb posterioritat a la seva entrada en vigor.
Segon. Principis
L’actuació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la recollida i tractament de
dades s’ajustarà als següents principis:
-

-

Només es recolliran i es tractaran aquelles dades adequades i pertinents a
les finalitats corresponents.
Les dades de caràcter personal recollides no podran ser utilitzades per
finalitats diferents amb aquelles que havien motivat la seva recollida, excepte
finalitats estadístiques.
Les dades de caràcter personal seran posades al dia de manera que
responguin amb veracitat la situació actual de l’afectat.
Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser
necessàries o pertinents per la finalitat per la qual haguessin sigut registrades.
Les dades de caràcter personal seran enregistrades de tal manera que
permetin l’exercici del dret d’accés a aquestes.

Tercer. Dret d’accés
L’afectat tindrà dret a sol·licitar i a obtenir informació de les seves dades de caràcter
personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes dades així com què es preveu
fer amb elles.
Quart. Dret de rectificació
Permet rectificar les dades personals quan aquestes resultin inexactes o incompletes.
Si les dades rectificades haguessin sigut comunicades prèviament, el responsable
del tractament haurà de notificar la rectificació efectuada a qui s’hagués comunicat.
Cinquè. Dret de supressió o dret a l’oblit
Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

Sisè. Dret d’oposició
Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per
a un tractament concret.
Setè. Dret de limitació del tractament
Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri,
mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.
Vuitè. Dret a la portabilitat de les dades
Permet rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en
un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre
responsable.
Novè. Notificació incidències en la seguretat de les dades
Si es produeix una incidència en la seguretat de les dades, el responsable ho ha de
notificar a l'autoritat de control en un termini màxim de 72 hores, tret que sigui
improbable que constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones.
A més, quan sigui probable que la violació comporti un alt risc per als drets de les
persones interessades, el responsable l'ha de comunicar a les persones afectades
sense dilacions indegudes i en un llenguatge clar i senzill, tret que:
-

El responsable hagi adoptat mesures de protecció adequades, com ara que
les dades no siguin intel·ligibles per a persones no autoritzades.
El responsable hagi aplicat mesures posteriors que garanteixen que ja no hi
ha la probabilitat que es concreti l'alt risc.
Suposi un esforç desproporcionat.

Desè. Delegat de protecció de dades
El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:
-

Informar i assessorar el responsable o l'encarregat i els treballadors sobre les
obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
Supervisar que es compleix la normativa.
Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
Cooperar amb l'autoritat de control.
Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament
(dpd@olesademontserrat.cat)

Onzè. Aprovar la creació dels fitxers relacionats a l’Annex 1 i la supressió dels fitxers
relacionats a l’Annex 2.
Dotzè. D’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim
local, 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, aquesta ordenança es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tretzè. Derogar l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter
personal de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en relació al Parc Vacant
d’Habitatges d’Olesa de Montserrat publicada al BOP en data 7 de juliol de 2015.
Catorzè. L’ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX 1. FITXERS A CREAR
FITXER: Gestió de personal (1)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades relatius a la gestió
de recursos humans.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, i
d’administracions públiques.
- Col·lectius d'interessats: Empleats municipals.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, , signatura o empremtes, imatge o veu, número de registre personal,
data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat,
- Altres dades: Número SS o mutualitat, situació militar, llicències i permisos,
formació i titulacions, experiència professional, cos, escala, categoria grau, llocs de
treball, historial laboral, ingressos, rendes, dades bancàries, assegurances, dades
de nòmina, estat civil, dades familiars telèfon
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT : Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES : Agència Estatal d’Administració Tributària,
Institut Nacional de la Seguretat Social i a Entitats Financeres.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n

-

Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Educació (2)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades per a la gestió
escoles municipals i altres activitats educatives.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal i
d’administracions públiques.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris dels serveis educatius.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades d’especial protecció: Religió i salut
- Dades de caràcter identificatiu:, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe, nacionalitat
- Altres dades: telèfon i llengua Materna.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Usuaris de serveis municipals (3)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió
dels diferents serveis municipals.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o representant legal i
d’administracions públiques.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris dels serveis municipals.
- Procediment de recollida: Entrevistes, formularis i transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, data de naixement, lloc de naixement, edat i nacionalitat.
- Altres dades: Formació i titulacions i telèfon.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
No estan previstes les cessions o comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Gestió tributària (4)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat i usos: Tractaments de dades relatius a la gestió de la Tresoreria
Municipal i per a les gestions de la Policia Local relatives a vehicles i guals.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
-

Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal i
d’administracions públiques .
Col·lectius d'interessats: Persones físiques o jurídiques.
Procediment de recollida: Instàncies, formularis, transmissió electrònica.

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu:, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica.
- Altres dades: Telèfon, Propietats o possessions, Ingressos rendes, , Dades
bancàries, Dades de nòmina, Impostos, Compensacions, indemnitzacions,
compliment obligacions tributàries i amb la seguretat social
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Administracions públiques i Organisme de
Gestió Tributària.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Expedients i procediments municipals (5)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió
d’expedients municipals.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal,
d’administracions públiques.
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques i/o jurídiques
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, telèfon, data de
naixement, lloc de naixement i nacionalitat.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT : Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Gestió econòmica (6)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades destinats a la gestió
comptable municipal.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal i
d’administracions públiques.
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques i jurídiques en relació amb la gestió
de les activitats econòmiques i comptables.
- Procediment de recollida: Formularis i transmissió electrònica
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica.
- Altres dades: Telèfon, ingressos i rendes, dades bancàries, béns subministrats,
béns rebuts, transaccions financeres i compensacions i indemnitzacions.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Contractes (7)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades destinats a la
gestió contractual municipal.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, de
registres públics.
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques i/o jurídiques participants en un
procediment de licitació.
- Procediment de recollida: Formularis i transmissió electrònica
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
-

Dades de caràcter identificatiu:, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica i signatura o empremtes.
Altres dades: Infraccions administratives, escriptures, experiència professional,
assegurances, dades bancàries, béns subministrats, béns rebuts i telèfon
Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.

MESURES DE SEGURETAT : Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Serveis d’atenció al ciutadà (8)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades de consumidors,
queixes, etc...
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: Persona interessada o representant legal i d’administracions
públiques.
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques i/o jurídiques
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, telèfon, signatura o empremtes.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
transferències internacionals de dades.

DE

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Registre de béns i activitats (9)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades referents al
registre d’interessos de càrrecs electes.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Càrrecs electes i membres no electes de la Junta de
Govern Local.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica,
- Altres dades: Telèfon, llocs de treball, ingressos i rendes, inversions i patrimoni,
subsidis i beneficis, plans de pensió, jubilació, béns rebuts, situacions
d’incompatibilitat, liquidacions d’impostos i participacions en societats.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament:
https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Participació ciutadana (10)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades relatius a
ciutadans participants en activitats municipals.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris participants en activitats municipals.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, data de naixement, nacionalitat.
- Altres dades: telèfon, formació i titulacions.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions ni
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Policia Local (11)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió de
les tasques de la Policia Local
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal,
d’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant, de registres
públics, d’entitats privades, d’administracions públiques, de fons accessibles al
públic
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques i/o jurídiques implicades en
actuacions de la policia local
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió
electrònica, enregistrament trucades, emissora GPS.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu:, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes, imatges, veu, data de naixement, lloc de
naixement, edat i sexe.
- Altres dades: Infraccions administratives, telèfon, ubicació física mitjançant GPS,
activitats i negocis, assegurances i dades familiars.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Forces i cossos de seguretat, Entitats judicials
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES: Interpol
DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Padró d’habitants (12)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió del
padró municipal d’habitants.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal,
d’administracions públiques
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques inscrites al padró d’habitants
- Procediment de recollida: Formularis
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes, data de naixement, lloc de naixement, sexe i
nacionalitat.
- Altres dades: Telèfon i formació i titulacions
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT : Diputació de Barcelona
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Forces i cossos de seguretat de l’estat
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos
(13)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió del
registre d’animals potencialment perillosos.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Propietaris d’animals domèstics.
- Procediment de recollida: Formularis.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes i data de naixement.
- Altres dades: Tipus d’animal i raça i telèfon.
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: Generalitat de Catalunya
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Altres administracions competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Videovigilància (14)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades mitjançant les
càmeres de videovigilància pel control d’edificis i instal·lacions, vehicles i espais públics
per raons de seguretat publica, control laboral, assegurament del normal funcionament
dels serveis públics i control de la conducta o estat de les persones per a l’exercici de les
funcions pròpies de l’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada (càmeres de videovigilància)
- Col·lectius d'interessats: Usuaris de les dependències municipals
- Procediment de recollida: Càmeres de videovigilància
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: Imatges
- Sistema de tractament: Automatitzat
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Forces i cossos de seguretat
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Relacions institucionals (15)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per al
manteniment de relacions institucionals
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal,
d’administracions públiques, de fonts accessibles al públic.
- Col·lectius d'interessats: Càrrecs polítics.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, adreça postal i electrònica.
- Altres dades: Telèfon
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Altres administracions competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Serveis jurídics (16)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la tramitació
de procediments sancionadors, reclamacions de responsabilitat patrimonial i
procediments contenciosos-administratius.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: Dels propis interessats en el procediment
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques o jurídiques implicades en un
procediment sancionador, reclamants d’una responsabilitat patrimonial o bé
persones físiques o jurídiques implicades en un procés judicial.
- Procediment de recollida: en suport paper a través dels documents facilitats pels
propis interessats
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades d’especial protecció: Salut
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, data de naixement, signatura,
- Altres dades: Infraccions administratives i telèfon
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No es preveu la cessió de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Registre d’entrada i sortida (17)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de les dades per a la gestió
registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal i
d’administracions públiques
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques o jurídiques que presentin
documents al registre d’entrada de l’Ajuntament o destinataris de notificacions
administratives.
- Procediment de recollida: Formularis i transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, telèfon, signatura o empremtes, signatura electrònica
- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Arxiu municipal (18)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractaments de dades per a la gestió de
l’arxiu municipal.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris de l’arxiu municipal.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes i transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, Adreça postal i electrònica
- Sistema de tractament: Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Registre d’unions estables de parella (19)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades de la gestió del
registre d’unions civils i parelles de fet del municipi.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Persones físiques que volen formalitzar la seva unió
civil.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, Formularis i Transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes, data de naixement i sexe.
- Altres dades: Estat civil i telèfon
- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Altres administracions competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Promoció econòmica (20)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades relatives a la gestió
d’ocupació i viver d’empreses.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: Persona interessada o representant legal, d’administracions
públiques, d’entitats privades.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris del servei de promoció econòmica.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió
electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades d’especial protecció: Salut
- Dades de caràcter identificatiu: Salut, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, signatura o empremtes, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe i nacionalitat.
- Altres dades: Clubs i associacions, formació i titulacions, experiència professional,
col·legis o associacions professionals, categoria i grau, llocs de treball, historial
laboral, activitats i negocis, llicències comercials, descripció tècnica del projecte
empresarial, dades empresa estat civil, dades familiars i telèfon
- Sistema de tractament: Manual i Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions o les
comunicacions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
transferències internacionals de dades.

DE

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Casa
consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Benestar Social (21)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Tractament de dades per a la gestió dels
serveis socials.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris de serveis socials.
- Procediment de recollida: Entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades d’especial protecció: Salut
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat,
característiques físiques.
- Altres dades: Número SS o Mutualitat, allotjament o habitatge, propietats o
possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències i permisos,
formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, llocs de treball,
historial laboral, activitats i negocis, Ingressos i rendes, inversions i patrimoni,
crèdits, préstecs i avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina,
impostos i deduccions, plans de pensió i jubilació, hipoteques, subsidis i beneficis,
historial crèdits, béns subministrats, telèfon, estat civil i dades familiars.
- Sistema de tractament: Manual, Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT: Alt
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: Altres administracions competents en la matèria
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Casa
consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n

Telemàticament:https://www.olesademontserrat.cat/seuelectronica/politica-de-proteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Xarxa Xaloc (22)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Interacció de dades dintre de la xarxa
Xaloc relatius a la gestió d’ocupació. La Xarxa XALOC es una agrupació voluntària, sense
personalitat jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de
Barcelona que disposen d'un SLO (serveis locals d’ocupació) i que s'hi adhereixin
mitjançant aquest protocol i per la Diputació de Barcelona. La Xarxa XALOC te com a
missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball en l’àmbit municipal i
aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals en matèria d’ocupació a la
província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt, l'intercanvi d’experiències i la
col·laboració entre els membres de la Xarxa.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: De la persona interessada a través dels sistemes d’entrevista
personal dels tècnics al nostre servei de Promoció Econòmica.
- Col·lectius d'interessats: Persones en recerca de feina, millora i orientació
professional, tant a joves com persones adultes. Empreses en recerca de
treballadors.
- Procediment de recollida: Entrevistes, (d’inici, seguiment, orientació, etc.)
formularis i documentació complementària que implica el permís exprés per
interaccionar en la xarxa Xaloc.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nacionalitat, data de naixement, nom
i cognoms, domicili, adreça postal o electrònica, imatge (fotografia CV), edat i sexe.
- Altres dades: telèfon/s càrregues familiars, si es te una necessitat econòmica
urgent, si es te un vehicle de transport o no, permís de conduir, formació i titulacions,
experiència professional, vida laboral i historial laboral.
- Dades de les empreses: Dades identificatives de les empreses que volen posar al
sistema una oferta de treball i obtenir candidatures amb el perfil adequat: nom de
l’empresa, CIF, domicili fiscal. Representant de l’empresa i càrrec. Telèfon de
contacte, fax.
- Sistema de tractament: Manual, Automatitzat, en xarxa.
MESURES DE SEGURETAT: Mitjà

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: En aquest cas a tots els membres xarxa Xaloc
i la Diputació de Barcelona.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Propietaris d’habitatges buits (23)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS: Identificar els habitatges buits en
compliment de la llei 18/2007 del dret a l’habitatge.. Identificar i contactar amb els
propietaris d’habitatges suposadament buits per a realitzar un registre d’aquests.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Origen de les dades: Administracions i entitats publiques i privades, registres
públics, fonts accessibles al públic i persones interessades, representants
d’aquestes i terceres persones.
- Col·lectius d'interessats: Propietaris d’habitatges i sol·licitants i usuaris
municipals.
- Procediment de recollida: Entrevistes i transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms. Adreça postal i electrònica i
telèfon.
- Dades de circumstancies socials: Propietats o possessions d’altres, estat de
conservació i motiu de desocupació.
- Dades economicofinanceres i d’assegurances: Hipoteques i subsidis i beneficis
- Sistema de tractament: Manual i automatitzat
MESURES DE SEGURETAT: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES: No estan previstes les cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
transferències internacionals de dades.

DADES:

No estan previstes les

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ,
LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES DADES:
- Presencialment: Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Casa consistorial, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n
- Telemàticament:
https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-deproteccio-de-dades-personals.htm

FITXER: Illa de Vianants del Nucli Antic d’Olesa de Montserrat (24)
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0814600C
- Domicili: Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
- Codi postal. Localitat: 08640
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 937780050
- Fax: 937780752
- Adreça electrònica: ajuntament@olesademontserrat.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS : Implantació d’un sistema de
vigilància automàtica amb càmeres lectores de matrícules que controlaran l’accés a
l’illa de vianants, i se sancionaran els vehicles no autoritzats.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES.
COL·LECTIUS D’INTERESSATS
- Origen de les dades: càmeres lectores de matrícules
- Col·lectius d'interessats: titulars dels vehicles que accedeixin a l’illa de
vianants
- Procediment de recollida: càmeres lectores de matrícules
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: matrícula dels vehicles
- Sistema de tractament: Automatitzat
MESURES DE SEGURETAT : Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES : Les dades se cediran a l’Organisme de
Gestió Tributària per a la tramitació de les sancions corresponents.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES: Les dades no es transferiran
a cap ens internacional.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, LIMITACIÓ I
PORTABILITAT: Presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, Plaça Felix Figueras i Aragay s/n o telemàticament al següent enllaç:
https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/CdS.html?idioma=ca

ANNEX 2. FITXERS A SUPRIMIR
Fitxers inscrits a l’Auroritat catalana de Protecció de dades (APDC):
-

XISSAP

Fitxers inscrits a l’Agencia Espanyola de Protecció de dades (AEPD):
-

Animals de companyia
Arxiu municipal
Benestar social
Cememntiri
Cens electoral
Correspondència municipal
Gestió administrativa
Gestió comptable
Gestió consistori
Gestió de personal
Gestió de tercers
Gestió de via pública i mercats
Gestió escoles
Gestió fiscal i tributària
Gestió policial
Gestió sanitària i consum
Gestió serveis tècnics
Ocupació
Padró
Protocol
Registre d’entrades i sortides
Registre d’unions
Usuaris serveis municipals
Viver d’empreses
Xaloc Ajuntament d’Olesa de Montserrat

