Dimarts, 12 de febrer de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Masnou
ANUNCI
El Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou, a la sessió del dia 24 de gener de 2013, ha aprovat la modificació d’un
fitxer de dades de caràcter personal, pel que es fa públic el text íntegre de l’acord esmentat:
"La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) té
com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i
intimitat personal i familiar.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a l’exercici efectiu
d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD i l’article 52 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal preveuen que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin
dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme en virtut de l’aprovació de disposició general o acord publicat en
el diari oficial corresponent.
Per decret d’alcaldia de data 12 de juny de 2006 es va crear el fitxer de control horari de l’ajuntament del Masnou
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de juny de 2006 i inscrit al Registre de Protecció de
Dades amb codi d’inscripció número 206205052.
Vista la Recomanació 1/2011 i la Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades en relació a la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat
pública.
Vist que, d’acord amb la Memòria que consta a l’expedient, per canvis en el sistema de gestió de personal és necessari
modificar el fitxer de control horari en els apartats: Denominació, persones afectades, finalitat, procedència i
procediment de recollida de les dades, estructura del fitxer, unitat on exercir els drets i nivell de seguretat.
Vistos els arts. 20.2 de la LOPD i 54 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, en relació a la informació que ha de contenir la
disposició de creació o modificació del fitxer.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació, per unanimitat, majoria absoluta, s'adopten els acords
següents:

Segon.- Publicar aquest acord de modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, publicar una referència
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i exposar-lo al taulell d’edictes de la Corporació a fi que, durant un termini
de 30 dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i/o suggeriments que estimi
procedents. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions, es considerarà definitivament
aprovat el present acord.
Tercer.- Procedir, un cop complerts els tràmits anteriors, a la inscripció de la modificació del fitxer relacionat en el punt
primer de la present acord en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya."
"ANNEX
Denominació: Control horari
a) Finalitat i usos previstos: Control horari, gestió de vacances, permisos i llicències del personal al servei de
l’Ajuntament del Masnou.
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Primer.- Aprovar la modificació del fitxer de dades de caràcter personal de control horari creat per Decret d’Alcaldia de
data 12 de juny de 2006, que queda amb el contingut que es detalla en Annex.
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b) Persones o col·lectius afectats: Personal al servei de l’Ajuntament del Masnou.
c) Procediment de recollida de les dades personals: Formularis electrònics, formularis en paper i transmissió electrònica.
d) Procedència de les dades personals: Del propi interessat.
e) L’estructura del fitxer:
- Tipologia de les dades:
• Dades identificatives: DNI o NIF, noms i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura o empremtes,
número de registre personal.
• Dades de característiques personals: Edat, sexe.
• Dades de circumstàncies socials: Llicències, permisos.
• Dades acadèmiques i professionals: • Dades d’ocupació laboral: Lloc de treball, antiguitat, horari i temps de presència, vacances, situacions IT als efectes
de control horari.
• Dades d’informació comercial: • Dades economicofinanceres i d’assegurances: • Dades de transaccions: • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: • Dades especialment protegides: - Sistema de tractament: Mixt o parcialment automatitzat.
f) Cessions: No.
g) Transferències internacionals: No.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament del Masnou.
i) Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou.

Es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir del següent de la
publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Qualsevol persona interessada podrà
consultar-lo a la Secretaria General de l’Ajuntament del Masnou (Passeig Prat de la Riba, 1; 1ª planta), de dilluns a
divendres entre les 8,30 i les 14 hores, durant el termini d’informació esmentat.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu.
El Masnou, 29 de gener de 2013
La secretària general, Mª Celia Alcalá Gómez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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j) Nivell de seguretat: Nivell mitjà."

