ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (i la seva modificació)

Aquest document conté:
- El text íntegre de l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de
fitxers de dades de caràcter personal, aprovada inicialment per acord Ple de data 16
de juny de 2016, elevada a definitiva transcorregut el termini d’exposició al públic
sense al·legacions i publicada íntegrament al BOPB el 29 d’agost de 2016.
- El text íntegre de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació, modificació
i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Masnou,
aprovada inicialment per acord Ple de data 15 de juny de 2017, elevada a definitiva
transcorregut el termini d’exposició al públic sense al·legacions i publicada
íntegrament al BOPB el 4 de setembre de 2017. Modifica el contingut de determinats
fitxers, deixa sense efecte algunes de les supressions de fitxers i crea un fitxer nou.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU
Article 1. Fonaments legals
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.
Vista la 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.
Article 2. Objecte
2.1. La present ordenança té per objecte aprovar:
- la creació dels fitxers compresos a l’annex 1 al 8.
- la modificació dels fitxers compresos a l’annex 9 al 15.
- la supressió dels fitxers compresos de l’annex 16 al 28.
2.2. Mantenen la seva vigència els següents fitxers:
- Fitxer de Padró d'Habitants, amb núm. inscripció 206205018-J, publicat al BOPB de 19
de juny de 2006.
- Fitxer de Gestió tributària, amb núm. inscripció 206205020-S, publicat al BOPB de 19 de
juny de 2006.
- Fitxer de Videovigilància, amb núm. inscripció 208274006-J, publicat al BOPB de 12
d’abril de 2008.
- Fitxer d’Unions estables de parella, amb núm. inscripció 208274004-B, publicat al BOPB
de 12 d’abril de 2008
- Fitxer d’Educació, amb núm. inscripció 208274002-D, publicat al BOPB de 12 d’abril de
2008.
- Fitxer de Serveis Socials Bàsics, amb núm. inscripció 209261003-B, publicat al BOPB
de 9 d’abril de 2015.

Article 3. Publicació i entrada en vigor.
La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà
en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva
publicació.
Annex 1. Creació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou

- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les
competències municipals.
- Usos: Procediment administratiu.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Procedència: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Subjectes interessats en el procediment.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Fax.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge. Nº SS.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals. Dades
economicofinanceres i d’assegurances. Dades d’informació comercial. Dades d’ocupació
laboral.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 2. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTES
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió de les activitats econòmiques, comptables i de contractació
administrativa en l’àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
- Usos: Gestió econòmica.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Procedència: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
Registres públics.
- Col·lectius d'interessats: Creditors, proveïdors, licitadors i contractistes.

- Procediment de recollida: Formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Fax.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (Dades
bancàries).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 3. Creació del fitxer USUARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió dels diferents serveis municipals utilitzats pels usuaris.
- Usos: Altres finalitats.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Usuaris del serveis municipals.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge. Fax.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Idioma, Nacionalitat, Edat,
Sexe). Dades acadèmiques i professionals (Formació. Titulacions). Dades d’ocupació
laboral (professió / aturat). Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (dades
bancàries).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 4. Creació del fitxer SERVES D'ATENCIÓ CIUTADANA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els punts d’Atenció
Ciutadana.
- Usos: Atenció ciutadana
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Persones que s’adrecen a les oficines d’Atenció ciutadana.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Fax.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 5. Creació del fitxer REGISTRE D’INTERESSOS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona

- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió de la declaració d’activitats, béns i drets patrimonials dels càrrecs
electes i membres no electes de l’Ajuntament.
- Usos: Altres registres administratius.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Càrrecs electes. Directius.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Imatge.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Lloc i data de naixement,
edat). Dades de circumstàncies socials (Propietats o possessions). Dades d’ ocupació
laboral (Lloc de treball). Dades acadèmiques i professionals (Mandat, pressa de
possessió). Dades economicofinanceres i d’assegurances (Dades d’ingressos, rendes,
inversions, patrimoni, crèdits, plans de pensió, beneficis, bancàries). Dades d’informació
comercial (Activitats negocis, llicències comercials).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 6. Creació del fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les dades dels
sol·licitants d’ocupació, intermediació laboral, formació, viver d’empreses i emprenedoria.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Demandants d’ocupació i empreses.

- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió
electrònica.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic.
Telèfon. Fax. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Edat. Data i Lloc de
naixement). Dades d'ocupació laboral (Historial laboral, llocs de treball). Dades de
circumstàncies socials. Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions.
Experiència professional). Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (Dades
bancàries, activitats i negocis).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria. Altres serveis locals d’ ocupació.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 7. Creació del fitxer ACTIVITATS DE LLEURE
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i tramitació de les inscripcions a les
diverses activitats de lleure promogudes i organitzades per l’Ajuntament.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: usuaris i ciutadans.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió
electrònica.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic.
Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Imatge. Veu.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals. Dades de circumstàncies
socials. Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. Dades d’ocupació.
- Dades especialment protegides: Salut
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 8. Creació del fitxer DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió de les peticions i reclamacions dels ciutadans al Defensor/a de la
Ciutadania.
- Usos: Atenció al ciutadà.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Persones que s’adrecen al Defensor/a de la Ciutadania
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals, dades de circumstancies
socials, Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades especialment protegides: Salut
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou

Annex 9. Modificació del fitxer FITXER DE GESTIÓ DE L’ARXIU HISTORIC

- Codi d’inscripció: 206205062-B
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: GESTIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL
- Descripció de la finalitat i usos previstos: gestió i administració de la documentació i
consultes de l'arxiu municipal.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones que donen béns mobles a
l’Ajuntament. Personal que sol·licita informació a l'arxiu del municipi.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic.
Telèfon, imatge. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Edat. Data i Lloc de
naixement). Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Experiència
professional).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria.

Annex 10. Modificació del fitxer FITXER DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA I
SORTIDA DE DOCUMENTS
- Codi d'inscripció: 206205036-P
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: REGISTRE GENERAL D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS

MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.

Annex 11. Modificació del fitxer FITXER DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
- Codi d'inscripció: 206205028-T
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Fitxer de gestió i administració del personal
laboral, funcionarial, eventual, directiu i de confiança de l'Ajuntament del Masnou.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça, número de la
seguretat social, correu electrònic, infraccions administratives, afiliació sindical, nº de
registre personal, signatura manuscrita, signatura electrònica, imatge, empremta.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (estat civil, data de
naixement, nacionalitat). Dades acadèmiques i professionals (nivell d’estudis, idiomes).
Dades d'ocupació laboral (professió, tipus de feina història laboral, categoria laboral, data
d’alta/baixa i antiguitat). Dades de circumstàncies socials. Dades econòmiques,
financeres i d’assegurances.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Seguretat Social, Agència Tributaria, Entitats financeres.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà

Annex 12. Modificació del fitxer FITXER DE COMUNICACIONS I CONTACTES
- Codi d'inscripció: 206205054-A
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: COMUNICACIONS I CONTACTES
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Fitxer de gestió i administració de
contactes de l’Ajuntament i comunicació municipal.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognoms, DNI o NIF,
telèfon, adreça, correu electrònic, fax, acadèmiques i professionals.

Annex 13. Modificació del fitxer FITXER DE REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS
- Codi d'inscripció: 206205038-X
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i administració del cens d'animals
del Masnou, especialment els perillosos.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: DNI o NIF, nom i cognoms,
adreça postal o electrònica, telèfon, assegurança de responsabilitat civil, antecedents
penals.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
Annex 14. Modificació del fitxer FITXER D’EXPEDIENTS SANCIONADORS
- Codi d'inscripció: 206205044-Q
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: EXPEDIENTS SANCIONADORS
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: DNI o NIF, nom i cognoms,
adreça postal o electrònica, característiques personals, observacions, dades tramitació de
l'expedient, telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones incoades a un procediment
administratiu sancionador.
Annex 15. Modificació del fitxer FITXER DE GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL
- Codi d’inscripció: 206205032-G
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: POLICIA LOCAL

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Marques físiques. Adreça.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Empremta. Telèfon. Imatge. Veu. Correu
electrònic. Sancions administratives i penals.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Data i lloc de naixement.
Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques) Dades de circumstàncies socials
(Llicències, permisos. Clubs i associacions).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Forces i Cossos de Seguretat. Administració Justícia.
Annex 16. Supressió del fitxer FITXER D’ ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
- Codi d'inscripció: 206205030-W
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.
Annex 17. Supressió fitxer FITXER DE LLICÈNCIES DE TAXI
- Codi d'inscripció: 206205042-Z
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.

Annex 18. Supressió del fitxer FITXER DE MERCAT MUNICIPAL I MERCADET
- Codi d'inscripció: 206205040-N
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.
Annex 19. Supressió del fitxer FITXER D’ENTITATS
- Codi d'inscripció: 206205048-C
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.

Annex 20. Supressió del fitxer FITXER D’ EXPEDIENTS D'URBANISME
- Codi d'inscripció: 206205046-H
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.
Annex 21. Supressió del fitxer CONTROL HORARI
- Codi d'inscripció: 206205052-R
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran al fitxer “Recursos Humans”.
Annex 22. Supressió del fitxer XALOC AJUNTAMENT DEL MASNOU
- Codi d'inscripció: 205070001-T.
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Promoció
econòmica”.
Annex 23. Supressió del fitxer FITXER DE NOMINES
- Codi d'inscripció: 206205016-B
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Recursos
Humans”.
Annex 24. Supressió del fitxer FITXER DE JUNTES, REGIDORS I COMISSIONS
- Codi d'inscripció: 208274008-S
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.
Annex 25. Supressió del fitxer GESTIÓ DE CEMENTIRI
- Codi d'inscripció: 206205058-F
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.

- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s' integraran en el nou fitxer “Expedients i
procediments municipals”.
Annex 26. Supressió del fitxer FITXER DE GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU
- Codi d'inscripció: 206205056-M
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s'integraran en el nou fitxer “Usuaris de
Serveis Municipals”.
Annex 27. Supressió del fitxer ROCA DEL XEIX
- Codi d'inscripció: 206205034-Y
- Motiu de la supressió: Ja no es realitza el tractament.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer es destruiran doncs ja no es presta aquest servei.
Annex 28. Supressió del fitxer FITXER D’EMPRESES I AUTÒNOMS
- Codi d'inscripció:
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers.
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades
personals que conté el fitxer que es suprimeix s'integraran en el nou fitxer “Promoció
econòmica”.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I
SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Article 1. Fonaments legals
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques només podrà fer-se per mitjà de disposició general publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.
Vista la 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.
Vista l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de
caràcter personal aprovada inicialment per acord Ple amb data 16 de juny de 2016 i
elevada a definitiva transcorregut el termini d’informació pública sense al·legacions. El
text íntegre de l’Ordenança es va publicar al BOPB de 29 d’agost de 2016.
Article 2. Objecte
La present ordenança té per objecte:
2.1 Aprovar les modificacions dels continguts dels fitxers que va regular l'Ordenança
aprovada el 16 de juny de 2016 i publicada al BOPB de 29 d'agost de 2016 següents:
2.1.1. Fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS
Es modifica l’apartat “estructura bàsica del fitxer”, subapartat “altres tipus de dades” del
fitxer Expedients i procediments municipals per incloure-hi la dada relativa a “ Altres
requisits establerts per la normativa sectorial, llicències i permisos exigits per la normativa
sectorial”.
En conseqüència, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 1 que
s'adjunta a la present Ordenança.
2.1.2.Fitxer de GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTES
Es modifica l’apartat “cessió o comunicació de dades” del fitxer de Gestió econòmica i
contractes en el sentit d'incloure també la comunicació de dades pel principi de publicitat
activa de la Llei de transparència i la cessió de dades a entitats financeres.
Tanmateix, es modifiquen els apartats “procedència de les dades i col·lectius interessats”
i “estructura bàsica del fitxer”, subapartats “dades de caràcter identificatiu” i “altres tipus
de dades” del fitxer esmentat per incloure-hi les dades relatives a “nº de la Seguretat
Social, Imatge”, “Dades de característiques personals, Dades d’ ocupació laboral, Dades
acadèmiques i professionals” i “Dades relatives a la comissió d’infraccions administratives
i/o penals”.
Es modifica l’apartat “mesures de seguretat”, subapartat “Nivell de seguretat adoptat” i
d’acord amb les noves dades recollides es disposa que el nivell serà “Mitjà”.
Així doncs, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 2 que s'adjunta a
la present Ordenança.

2.1.3 Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS
Es modifica l’apartat “cessió o comunicació de dades” del fitxer de Registre d’Interessos
en el sentit d'incloure també la comunicació de dades pel principi de publicitat activa de la
Llei de Transparència.
Així doncs, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 3 que s'adjunta a
la present Ordenança.
2.1.4. Fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA
Es modifiquen els apartats de “descripció de la finalitat i usos previstos” i “origen i
procedència de les dades” del fitxer de Promoció Econòmica en el sentit d’acotar les
dades que incorpora aquest fitxer, atès que es manté la vigència del fitxer “Xaloc”.
En conseqüència, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 4 que
s'adjunta a la present Ordenança
2.1.5 Fitxer DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
Es modifiquen els apartats que a continuació es relacionen del fitxer de Defensor/a de la
Ciutadania als efectes d’adequar-los al Reglament municipal de la Sindicatura Municipal
de Greuges aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de 26 de
gener de 2017 i elevat a definitiu transcorregut el termini d’informació pública sense
al·legacions:
- “Denominació i finalitat del fitxer” i “Col·lectius d’interessats”, ja que el fitxer passa a
anomenar-se Sindicatura Municipal de Greuges del Masnou.
- A l’apartat “estructura bàsica del fitxer”, “altres tipus de dades”, incloure les dades
relatives a la comissió d’infraccions administratives i/o penals.
Així doncs, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 5 que s'adjunta a
la present Ordenança.
2.1.6 Fitxer de GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Es modifica l’apartat “descripció de la finalitat i usos previstos” del fitxer de Gestió de
Recursos Humans per tal de clarificar les finalitats i usos que incorpora, ja que el fitxer
incorpora les dades relatives als antics fitxers de Control Horari i Nòmines- que es van
suprimir en l’Ordenança aprovada el 16 de juny de 2016 i publicada al BOPB de 29
d'agost de 2016.
Es modifica també l’apartat “estructura bàsica del fitxer” per incloure les dades relatives a
la comissió d’infraccions administratives i/o penals.
Tanmateix, es modifica l’apartat “cessió o comunicació de dades” del fitxer esmentat per
incloure-hi la comunicació de dades pel principi de publicitat activa de la Llei de
Transparència.
Així doncs, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 6 que s'adjunta a
la present Ordenança.
2.1.7. Fitxer REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS
Es modifica l’apartat 'estructura bàsica', subapartat “altres tipus de dades” del fitxer
Registre d’Animals Domèstics, per incorporar-hi la dada relativa al certificat d’aptitud
psicològica.
Tanmateix, es modifica l’apartat “sistema de tractament” del fitxer esmentat com a
parcialment automatitzat.

En conseqüència, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 7 que
s'adjunta a la present Ordenança.
2.1.8 Fitxer D'EXPEDIENTS SANCIONADORS
Es modifica l’apartat “estructura bàsica”, subapartat “altres tipus de dades” del fitxer
Expedients Sancionadors, per incorporar-hi les dades relatives a la comissió d’infraccions
administratives i/o penals.
Tanmateix, , es modifica l’apartat “sistema de tractament” del fitxer esmentat com a
parcialment automatitzat.
Així doncs, el fitxer queda definitivament redactat com figura a l'Annex 8 que s'adjunta
com annex a la present Ordenança.
2.2 Deixar sense efecte les supressions dels fitxers que va efectuar l’Ordenança
aprovada el 16 de juny de 2016 i publicada al BOPB de 29 d’agost de 2016 següents:
- Xaloc Ajuntament del Masnou. Codi d'inscripció: 205070001-t.
- Fitxer de juntes, regidors i comissions. Codi d'inscripció: 208274008-s.
En conseqüència, aquests fitxers mantenen la seva vigència i contingut d’acord amb la
inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya
2.3. Crear el fitxer Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) comprès a l’Annex 9.
Article 3. Publicació i entrada en vigor.
La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà
en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva
publicació.

Annex 1. Modificació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les
competències municipals.
- Usos: Procediment administratiu.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL·LECTIUS
D’INTERESSATS
- Procedència: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Subjectes interessats en el procediment.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Fax.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Imatge. Nº SS.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals. Dades
economicofinanceres i d’assegurances. Dades d’informació comercial. Dades d’ocupació
laboral. Altres requisits establerts per la normativa sectorial,
llicències i permisos
exigits per la normativa sectorial.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 2. Modificació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTES
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat

FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió de les activitats econòmiques, comptables i de contractació
administrativa en l’àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
- Usos: Gestió econòmica.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Procedència: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
Registres públics. Altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
- Col·lectius d'interessats: Creditors, proveïdors, licitadors i contractistes i els seus
empleats i persones de contacte.
- Procediment de recollida: Formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Fax.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic. Nº de S/S, Imatge.
- Altres tipus de dades: Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (Dades
bancàries). Dades de característiques personals. Dades d’ocupació laboral. Dades
acadèmiques i professionals. Dades relatives a la comissió d’infraccions administratives
i/o penals.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria. Entitats financeres. Persones que accedeixin a les dades per aplicació del
principi de publicitat activa de la Llei de Transparència.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 3. Modificació del fitxer REGISTRE D’INTERESSOS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
FINALITAT DEL FITXER I USOS PREVISTOS
- Finalitat: Gestió de la declaració d’activitats, béns i drets patrimonials dels càrrecs
electes i membres no electes de l’Ajuntament.
- Usos: Altres registres administratius.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Càrrecs electes. Directius.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.

ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Imatge.
Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Lloc i data de naixement,
edat). Dades de circumstàncies socials (Propietats o possessions). Dades d’ ocupació
laboral (Lloc de treball). Dades acadèmiques i professionals (Mandat, pressa de
possessió). Dades economicofinanceres i d’assegurances (Dades d’ingressos, rendes,
inversions, patrimoni, crèdits, plans de pensió, beneficis, bancàries). Dades d’informació
comercial (Activitats negocis, llicències comercials).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria. Persones que accedeixin a les dades per aplicació del principi de publicitat activa
de la Llei de Transparència
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 4. Modificació del fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Descripció de la finalitat: Gestió i manteniment de les dades dels participants de les
activitats, serveis i formació, centre local de serveis a les empreses i emprenedoria.
- Usos previstos: Formació, empresa i emprenedoria.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris del centre local de serveis a les
empreses i emprenedoria.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió
electrònica.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic.
Telèfon. Fax. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Edat. Data i Lloc de
naixement). Dades d'ocupació laboral (Historial laboral, llocs de treball). Dades de
circumstàncies socials. Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions.
Experiència professional). Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (Dades
bancàries, activitats i negocis).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.

MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la
matèria. Altres serveis locals de promoció econòmica.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 5. Modificació del fitxer DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: Sindicatura Municipal de Greuges del Masnou
- Finalitat: Gestió de les peticions i reclamacions dels ciutadans a la Sindicatura
Municipal de Greuges del Masnou.
- Usos: Atenció al ciutadà.
PROCEDÈNCIA I PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES. COL.LECTIUS D’
INTERESSATS
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius d'interessats: Persones que s’adrecen a la Sindicatura Municipal de
Greuges del Masnou.
- Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
ESTRUCTURA DEL FITXER: TIPUS DE DADES TRACTADES
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura
manuscrita. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals, dades de circumstancies
socials, Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. Dades relatives a la comissió
d’infraccions administratives i/o penals.
- Dades especialment protegides: Salut
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la
matèria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’ atenció ciutadana: Carrer de Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
Annex 6. Modificació del fitxer GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
- Codi d'inscripció: 206205028-T
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Fitxer de gestió i administració del personal
laboral, funcionarial, eventual, directiu i de confiança de l'Ajuntament del Masnou. Gestió
de recursos humans, gestió de nòmines, incompatibilitats, selecció de personal, gestió
d’expedients disciplinaris, control horari.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça, número de la
seguretat social, correu electrònic, infraccions administratives, nº de registre personal,
signatura manuscrita, signatura electrònica, imatge, empremta.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (estat civil, data de
naixement, nacionalitat). Dades acadèmiques i professionals (nivell d’estudis, idiomes).
Dades d'ocupació laboral (professió, tipus de feina història laboral, categoria laboral, data
d’alta/baixa i antiguitat). Dades de circumstàncies socials. Dades econòmiques,
financeres i d’assegurances. Dades relatives a la comissió d’infraccions administratives
i/o penals.
- Dades especialment protegides: Afiliació sindical (quota sindical), salut (grau de
discapacitat).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Seguretat Social, Agència Tributaria, Entitats financeres. Persones que accedeixin a les
dades per aplicació del principi de publicitat activa de la Llei de Transparència.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà
Annex 7. Modificació del fitxer REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS
- Codi d'inscripció: 206205038-X
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: REGISTRE D'ANIMALS DOMÈSTICS
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i administració del cens d'animals
del Masnou, especialment els perillosos.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: DNI o NIF, nom i cognoms,
adreça postal o electrònica, telèfon, assegurança de responsabilitat civil, antecedents
penals. Dades especialment protegides: Salut (Certificat d’aptitud psicològica).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
Annex 8. Modificació del fitxer EXPEDIENTS SANCIONADORS
- Codi d'inscripció: 206205044-Q
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Denominació: EXPEDIENTS SANCIONADORS

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: DNI o NIF, nom i cognoms,
adreça postal o electrònica, característiques personals, observacions, dades tramitació de
l'expedient, telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Altres tipus de dades:
dades relatives a la comissió d’infraccions administratives i/o penals.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones incoades a un procediment
administratiu sancionador.
Annex 9. Creació del fitxer Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Responsable del fitxer:
- Denominació de l’ens: Ajuntament del Masnou
- Administració a la que pertany: Administració local
- NIF: P0811700D
- Domicili: Prat de la Riba, 1
- Codi postal. Localitat: 08320. El Masnou
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935571700
- Fax: 935571701
- Email: ajuntament@elmasnou.cat
Denominació, finalitat i usos previstos del fitxer:
- Denominació: Servei d’Informació i Atenció a les Dones
- Finalitat: La gestió, el seguiment i l’atenció especialitzada a les dones ateses al
SIAD
- Usos: Informació, assessorament i suport/atenció especialitzat per a dones que
pateixen situacions de vulnerabilitat personal i/o social per mitjà dels serveis del
SIAD.
Procedència i procediment de recollida de dades. Col·lectius interessats:
- Procedència: De la persona interessada o de qui la representi legalment.
D’administracions publiques. D’altres persones diferents de l’interessada o del seu
representant.
- Persones o col·lectius: Dones afectades per les seves situacions de
vulnerabilitat que cobreix els serveis del SIAD i persones interessades per
aquestes qüestions
- Procediment de recollida: Enquestes, entrevistes, formularis i de transmissió
electrònica o telefònica
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer:
- De caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, signatura, adreça postal i/o
electrònica i telèfons de contacte
- De caràcter personal: Estat civil, data de naixement, nacionalitat, sexe, dades de
família
- De circumstàncies socials: allotjament, suport i situació familiar
- De caràcter acadèmic, professional i laboral: grau de formació i titulacions,
experiència professional i ocupació actual
- De caràcter econòmic i financer: Nivell i procedència dels ingressos
- Relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: Delictes i
faltes
- Especialment protegides: salut, vida sexual, racials o ètniques, violències de
gènere
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

Mesures de seguretat:
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades:
- Jutjats i tribunals
- Cossos i forces de seguretat
- Altres administracions públiques competents en la matèria
Transferències internacionals de dades:
No es produeixen transferències internacionals de dades
Drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Oficina d’atenció ciutadana: Carrer Roger de Flor, 23. 08320 El Masnou

