Expedient: 1111/2017 Creació i registre de fitxers de dades personals de l'Ajuntament de Taradell
Assumpte: Edicte aprovació definitiva

EDICTE

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

El Ple celebrat el dia 3 d’agost de 2017, va acordar aprovar definitivament la creació
dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Taradell, que
a continuació es detallen:
1
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Regidoria d’esports
Nom del fitxer: ACTES ESPORTIUS
Denominació del Sistema d’informació: APEIRON
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Marques físiques, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms,
Adreça postal i electrònica
– Dades de característiques personals: Edat, Sexe, Data de Naixement, Nacionalitat, Lloc de
Naixement, Característiques físiques.
– Dades de circumstàncies socials: Clubs i associacions, Aficions i estils de vida.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions
Finalitat: Gestió informativa i participativa en activitats que es duguin a terme al municipi.
Tipificació de finalitats: joventut, altres serveis socials, tercera edat, promoció social de la dona.
Persones o col·lectius: Interessats, fins i tot, menors d’edat.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’entitats privades.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
2
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: CAN COSTA Ctra de Balenyà, 101, 08552 Taradell
Nom del fitxer: CARNET BIBLIOTECA
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms, Adreça postal i
electrònica
– Dades de característiques personals: Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data de
Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades d’informació comercial: subscripcions a publicacions, creacions artístiques, científiques
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Finalitat: Confecció i tramitació de carnets d’usuaris de la biblioteca. Gestió d’entrada i sortida de
llibres, revistes i documents pels titulars dels carnets. Gestió pels usuaris de la Xarxa de Biblioteques
Municipals.
Tipificació de finalitats: foment d’activitats culturals i altres registres administratius.
Persones o col·lectius: Usuaris de la biblioteca.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Altres biblioteques de la xarxa de Biblioteques municipals.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Benestar social i Salut Pública
Nom del fitxer: PROPIETARIS D’ANIMALS I CENS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Nom i Cognoms, Adreça postal i electrònica, Animal de
referencia, carnet de vacunes i altres requisits
– Dades de característiques personals: Edat, Data de Naixement
- Dades especialment protegides: salut
- Dades relatives a comissió d’infraccions penals i infraccions administratives
Finalitat: Cens municipal per a la gestió i control dels animals de companyia (gossos, gats i fures, entre
d’altres).
Tipificació de finalitats: autoritzacions, permisos, altres registres administratius i altres finalitats..
Persones o col·lectius: propietaris i responsables d’animals de companyia.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Generalitat de Catalunya.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen.
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Intervenció
Nom del fitxer: COMPTABILITAT I TRESORERIA
Denominació del Sistema d’informació: APEIRON
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Mitjà.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura electrònica, Nom i Cognoms, Adreça postal i
electrònica, numero de registre personal.
– Dades de circumstàncies socials: Llicencies i permisos.
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, llicencies comercials
– Dades economico-financeres i d’assegurances: Ingressos i Rendes, Inversions, patrimoni, Crèdits,
préstecs, avals, Impostos i deduccions, Historial crèdits, Dades Bancàries, targetes de crèdit,
Subvencions
– Dades de transaccions: Béns subministrats, Béns rebuts, transaccions financeres
- Dades relatives a infraccions administratives
Finalitat: Gestió comptable i de pagaments.
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Tipificació de finalitats: econòmica, facturació i gestió fiscal.
Persones o col·lectius: Persones físiques i jurídiques relacionades amb l’ajuntament, proveïdors .
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’administracions
publiques, d’altres persones físiques diferents de l’interessat, d’entitats privades.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: CONSULTES CIUTADANES
Denominació del Sistema d’informació: APEIRON
Tipus de tractament: Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Dades especialment protegides: Grau de Minusvalidesa, Percentatge de Minusvalidesa.
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica ,Nom i
Cognoms, Adreça postal i electrònica, Numero registre personal.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Allotjament o Habitatges, Llicències, permisos, Propietats o
possessions.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Experiència professional, Col·legiacions
o associacions professionals,
– Dades d’ocupació laboral: Cos, escala, Historial laboral, Llocs de treball
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Llicencies comercials, Creacions artístiques,
científiques.
– Dades econòmic-financeres i d’assegurances: Ingressos i Rendes, Assegurances, Inversions,
Patrimoni, Impostos, deduccions.
Finalitat: Gestió de les consultes dels ciutadans en diferents àmbits.
Tipificació de finalitats: recaptació tributaria, gestió econòmica, protecció civil, seguretat vial,
actuacions administratives, promoció ocupacional, prestació atur, joventut, minusvalideses, protecció
de menors, inspecció i protecció social, tercera edat, formació ocupacional, promoció social de la dona,
accés a l’habitatge, educació infantil i primària, patrimoni històric i artística, ensenyament secundari,
beques i ajuts a l’estudi, ensenyament superior, esports, estudis artístics i idiomes, foment d’activitats
culturals, estadística pública, enquestes sociològiques i d’opinió, publicacions, atenció ciutadana,
finalitats històriques i científiques. .
Persones o col·lectius: Participants i ciutadans.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: CONTROL DE PRESENCIA
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Automatitzat
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Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: TECNO-SO, SL, NIF B-60427457, Pg Sant Genis, 25, 08552-Taradell
Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades especialment protegides: dades biomètriques (empremta dactilar)
– Dades identificatives: Nom i Cognoms, número de registre personal
– Dades d’ocupació laboral: Cos i escala, Categoria i grau, Llocs de Treball
Finalitat: Accés a l’edifici, control de presencia en les diferents dependències de l’Ajuntament i control
d’accés a les instal·lacions.
Tipificació de finalitats: control d’accés a edificis.
Persones o col·lectius: empleats, col·laboradors, funcionaris i regidors.
Procedència de les dades: De la persona interessada.
Procediment de recollida de dades: màquina de fitxatge.
Suport utilitzat: magnètic o digital
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: regidoria de cultura
Nom del fitxer: ESTUDIS I PATRIMONI DOCUMENTAL
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual
Existència connexions remotes: No
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades especialment protegides: Ideologia, Religió, Afiliació sindical, Creences
– Dades identificatives: Nom i Cognoms, Imatge o veu.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Clubs i associacions, Situació militar, Propietats o possessions,
Aficions i estils de vida, circumstancies històriques.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Experiència professional, Col·legiacions
o associacions professionals,
– Dades d’ocupació laboral: Historial laboral, Llocs de treball
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Creacions artístiques, científiques.
Finalitat: Gestió de dades relacionades amb èpoques i moments històrics d’interès per al patrimoni
documental del municipi i de la comarca.
Tipificació de finalitats: patrimoni històric i artístic.
Persones o col·lectius: Interessats, familiars, descendents.
Procedència de les dades: D’altres persones físiques diferents de l’interessat, de mitjans de
comunicació.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Regidoria de Governació
Nom del fitxer: INFORMES AGENTS LOCALS
Denominació del Sistema d’informació: PROGRAMA DRAC
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
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Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Dades especialment protegides: Ideologia, Religió i creences, Afiliació sindical.
– Altres dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut, vida sexual
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica ,Nom i
Cognoms, Imatge o veu, Adreça postal i electrònica, Numero registre personal.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Allotjament o Habitatge, Llicències, permisos, Aficions o estils de
vida.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Historial acadèmic, Experiència
professional, Col·legiacions o associacions professionals,
– Dades d’ocupació laboral: Cos, escala, Historial laboral, Categoria i grau, Llocs de treball, Dades no
econòmiques de nomina
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Llicencies comercials.
– Dades econòmic-financeres i d’assegurances: Ingressos i Rendes, Assegurances, Hipoteques,
Inversions, Patrimoni, Subsidis, beneficis, Crèdits, préstecs, avals, Impostos, deduccions, Historial
crèdits, dades bancaries, Plans de Pensió, jubilació, Targetes de crèdit.
Finalitat: Gestió de dades d’interessats per a la tramitació d’expedients de ciutadania, de transit i/o de
violència de gènere.
Tipificació de finalitats: protecció civil, seguretat vial, actuacions policials, visats de residència,
actuacions administratives, acció immigrants, minusvalideses, protecció de menors, inspecció i
protecció social, tercera edat, toxicomanies, gestió de sancions. .
Persones o col·lectius: Interessats i afectats.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’administracions
públiques, d’altres persones diferents de l’interessat, d’entitats privades.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Jutjats i Tribunals, companyies asseguradores
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: regidoria d’esports, festes, cultura i joventut
Nom del fitxer: INSCRIPCIONS
Denominació del Sistema d’informació: APEIRON
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: --------------Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms, Imatge o veu
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement, característiques físiques.
– Dades de circumstàncies socials: Clubs i associacions, Aficions o estils de vida.
– Dades d’ocupació laboral: Voluntariat
Finalitat: Gestió d’inscripcions a activitats varies: festes, concursos, premis literaris, cavalcades de reis,
carnestoltes, activitats de lectura, espais trobada per a famílies amb infants, elecció pubilla i hereu,
entre d’altres.
Tipificació de finalitats: joventut, altres servis socials, patrimoni artístic o històric, esports, estudis
artístics i idiomes. Foment activitats culturals. Enquestes sociològiques i d’opinió, estadístiques
internes, publicacions, altres finalitats.
Persones o col·lectius: interessats a participar en totes aquestes activitats, inclosos menors d’edat.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
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Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Regidoria de joventut
Nom del fitxer: JOVENTUT
Denominació del Sistema d’informació: APEIRON
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Altres dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms, Imatge o veu,
Adreça postal i electrònica.
– Dades de característiques personals: Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data de
Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Aficions o estils de vida.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Historial acadèmic, Voluntariat,
Finalitat: Gestió de dades per a la participació en cursos per monitors de lleure, activitats de campus
de treball, el Puntal, gimcanes, exposicions d’artistes, entre d’altres.
Tipificació de finalitats: promoció ocupació, joventut, altres serveis socials, educació especial,
ensenyament secundari, esports, foment d’activitats culturals.
Persones o col·lectius: joves i menors d’edat.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: NOMINES
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: ARC, DESPATX ADVOCATS I CONSULTORS, SLP, B-63039531,
Rambla Josep Tarradelles, 3, 1-3, 08402 Taradell
Mesures de Seguretat: Nivell mitjà
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions administratives
- Dades especialment protegides:, Afiliació sindical
– Altres dades especialment protegides: salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Numero SS o mutualitat, Signatura electrònica, Nom i
Cognoms, Adreça postal i electrònica.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: llicencies i permisos.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Historial acadèmic, Experiència
professional
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– Dades d’ocupació laboral: Cos, escala, Historial laboral, Categoria, Grau, Llocs de treball, dades no
econòmiques de nòmina
– Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades de nòmina, Dades bancaries, Plans de pensió
i jubilació
Finalitat: Gestió de nòmines i seguros socials del personal.
Tipificació de finalitats: gestió de personal, patrimoni d’alts càrrecs, gestió de nòmina, promoció
ocupació, prestació atur, relacions laborals, formació ocupacional.
Persones o col·lectius: empleats, regidors, càrrecs de confiança.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper, magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Tresoreria General de la Seguretat Social, Hisenda i Entitats Bancàries.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia-Secretaria
Nom del fitxer: PADRO
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms, Adreça postal i
electrònica.
– Dades de característiques personals: Edat, Dades familiars, Sexe, Data de Naixement, Nacionalitat,
Lloc de Naixement, Municipi de procedència.
– Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge, Propietat o possessions.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Finalitat: Gestió de dades dels ciutadans inscrits en el terme municipal per l’empadronament.
Tipificació de finalitats: gestió cadastral, promoció ocupacional, padró d’habitants, autoritzacions i
permisos, estadístiques internes, atenció ciutadana.
Persones o col·lectius: ciutadans de Taradell.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Generalitat de Catalunya.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Secretaria
Nom del fitxer: PERSONAL- RECURSOS HUMANS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -------------Mesures de Seguretat: Nivell mitjà
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions administratives
- Dades especialment protegides:, Afiliació sindical
– Altres dades especialment protegides: salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Numero SS o mutualitat, Signatura o empremtes, Signatura
electrònica, Nom i Cognoms, Imatge o veu, Adreça postal i electrònica.

CVE: 20170-06286-11420-39612

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: llicencies i permisos, aficions i estils de vida.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions, Experiència professional,
– Dades d’ocupació laboral: Cos, escala, Historial laboral, Categoria, Grau, Llocs de treball, dades no
econòmiques de nòmina
– Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades de nòmina, Subsidis i beneficis, Plans de
pensió i jubilació
Finalitat: Tractament de dades del personal. Gestió de Currículums. Formació i promoció ocupacional
Tipificació de finalitats: gestió de personal, oposicions i concursos, patrimoni d’alts càrrecs, formació,
promoció ocupacional, prestació atur, relacions laborals, formació ocupacional, pensions, subsidis,
altres prestacions.
Persones o col·lectius: empleats, regidors, càrrecs de confiança.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper, magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia-Secretaria
Nom del fitxer: PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: ASPY PREVENCION, SLU, B-64206532, Avda Navarra, 14, 08911
Badalona
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: DNI, NIF, Numero SS o mutualitat, Nom i Cognoms.
– Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
Finalitat: Gestió de la informació de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels treballadors.
Tipificació de finalitats: formació i riscos laborals
Persones o col·lectius: treballadors.
Procedència de les dades: De la persona interessada.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes.
Suport utilitzat: paper
Cessions: Mútues i asseguradores.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Encarregat del Registre Civil
Nom del fitxer: REGISTRE CIVIL
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt.
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals i administratives
– Altres dades especialment protegides: origen racial, salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Signatura o empremtes, Nom i Cognoms, Adreça postal i electrònica.

CVE: 20170-06286-11420-39612

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Dades familiars, Sexe, Data de Naixement,
Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
– Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos i rendes, assegurances, Subsidis i beneficis
Finalitat: Manteniment de les dades del Registre de naixements, matrimonis i defuncions, així com
expedients de matrimonis civils, anotacions marginals de divorci, capitulacions matrimonials, etc.
Tipificació de finalitats: Registres de fe pública, Estadística pública, Registre de documents,
estadístiques internes .
Persones o col·lectius: Progenitors, matrimonis, interessats, entitat funerària .
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, de registres
públics, d’altres persones diferents de l’interessat, d’entitats privades.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formulari, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Administració Publica.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: REGISTRE ENTITATS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual
Existència connexions remotes: No
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Mitjà.
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica ,Nom i
Cognoms, Adreça postal i electrònica.
– Dades de circumstàncies socials: Llicències, permisos.
– Dades d’ocupació laboral: Categoria, grau, Llocs de treball
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Llicencies comercials.
– Dades econòmic-financeres i d’assegurances: Ingressos i Rendes, Assegurances, Hipoteques,
Inversions, Patrimoni, Subsidis, beneficis, Crèdits, préstecs, avals, Impostos, deduccions, Historial
crèdits, Dades bancaries, targetes de crèdit.
- Dades de transaccions: Béns subministrats, Béns rebuts, Transaccions financeres, Compensacions,
indemnitzacions
Finalitat: Gestió de subvencions, comunicació d’esdeveniments i actes i tràmits varis.
Tipificació de finalitats: Gestió econòmica .
Persones o col·lectius: Entitats, persones jurídiques i els seus representants.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’entitats privades.
Procediment de recollida de dades: Formularis, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia-Secretaria
Nom del fitxer: RESOLUCIONS-ACORDS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt

CVE: 20170-06286-11420-39612

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Altres dades especialment protegides: salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica, Veu i imatge,
Nom i Cognoms, Adreça postal i electrònica, Número de registre personal
– Dades de característiques personals: Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data de
Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
Finalitat: Gestió de les dades dels sol·licitants i persones afectades en resolucions i acords de les
diferents àrees de l’ajuntament .
Tipificació de finalitats: Procediments administratius, autoritzacions, permisos, gestió de sancions,
registre de documents, estadístiques internes, alter registres administratius, serveis de certificació,
atenció ciutadana .
Persones o col·lectius: Interessats, usuaris de serveis i del portal web.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, Formularis, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia-Secretaria
Nom del fitxer: SOL.LICITUDS I TRAMITS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Alt
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Altres dades especialment protegides: origen racial o ètnic, salut
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica, Veu i imatge,
Nom i Cognoms, Adreça postal i electrònica.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Llengua materna, Dades familiars, Sexe, Data
de Naixement, Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge, Llicències, permisos, Propietats o
possessions.
– Dades d’ocupació laboral: Cos, escala, Llocs de treball
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Llicencies comercials.
Finalitat: Gestió de tràmits i expedients, sol·licituds i autoritzacions de diferents tràmits, entre els quals,
l’ús puntual d’edificis i locals públics, ocupació de la via pública, habitatges de protecció oficial, etc.
Tipificació de finalitats: Autoritzacions, permisos, Registre de documents, Atenció ciutadana.
Persones o col·lectius: Ciutadans interessats i afectats.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’altres persones
físiques diferents de l’interessat.
Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, Formularis, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Consell Comarcal.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Intervenció
Nom del fitxer: TRIBUTS I SANCIONS
Denominació del Sistema d’informació:

CVE: 20170-06286-11420-39612

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Tipus de tractament: Manual i Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: -----------Mesures de Seguretat: Nivell Mitjà
Estructura i tipus de dades:
– Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives
– Dades identificatives: DNI, NIF, Telèfon, Signatura o empremtes, Signatura electrònica, Nom i
Cognoms, Adreça postal i electrònica.
– Dades de característiques personals: Estat civil, Edat, Dades familiars, Sexe, Data de Naixement,
Nacionalitat, Lloc de Naixement.
– Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge, Llicències, permisos, Propietats o
possessions.
– Dades d’informació comercial: Activitats i negocis, Llicencies comercials.
– Dades econòmic-financeres i d’assegurances: Ingressos i Rendes, Assegurances, Hipoteques,
Inversions, Patrimoni, Crèdits, préstecs, avals, Impostos, deduccions, Historial crèdits, Dades
bancaries, targetes de crèdit.
- Dades de transaccions: Béns subministrats, Béns rebuts, Transaccions financeres, Compensacions,
indemnitzacions
Finalitat: Gestió de rebuts dels contribuents corresponents a la recaptació de tributs. Gestió multes i
sancions.
Tipificació de finalitats: Recaptació tributària, Gestió econòmica, Gestió fiscal.
Persones o col·lectius: Contribuents (persones físiques i jurídiques).
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal, d’administracions
públiques.
Procediment de recollida de dades: Formularis, transmissió electrònica.
Suport utilitzat: paper , magnètic o digital i via telemàtica
Cessions: Diputació de Barcelona.
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
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Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: VIDEOVIGILANCIA VIA PUBLICA
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: SISTEMES DE SEGURETAT PROCAM, SL, NIF B-65887903, c/ de la
Madriguera, 20, 08552-Taradell
Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: Imatge o veu
Finalitat: Control d’accés a edificis i a les dependències municipals per garantir la seguretat dels béns
i persones que accedeixen a les instal·lacions, locals i edificis municipals. Control d’accés a
urbanitzacions
Tipificació de finalitats: control d’accés a edificis.
Persones o col·lectius: empleats, col·laboradors, funcionaris, regidors, ciutadans, proveïdors, veïns,
turistes.
Procedència de les dades: De la persona interessada.
Procediment de recollida de dades: càmeres videovigilancia.
Suport utilitzat: magnètic o digital
Cessions: Forces de Seguretat, mossos d’esquadra, policia local
Transferències Internacionals de dades: No existeixen
21

CVE: 20170-06286-11420-39612

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE TARADELL
Servei o Unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Alcaldia
Nom del fitxer: VIDEOVIGILANCIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Denominació del Sistema d’informació:
Tipus de tractament: Automatitzat
Existència connexions remotes: Si
Encarregat del Tractament: SISTEMES DE SEGURETAT PROCAM, SL, NIF B-65887903, c/ de la
Madriguera, 20, 08552-Taradell
Mesures de Seguretat: Nivell Bàsic.
Estructura i tipus de dades:
– Dades identificatives: Imatge o veu
Finalitat: Control d’accés a l’edifici de Can Costa, a l’EAS, al Pavelló i a l’Ajuntament.
Tipificació de finalitats: control d’accés a edificis.
Persones o col·lectius: empleats, col·laboradors, funcionaris, regidors, ciutadans, proveïdors, veïns,
turistes.
Procedència de les dades: De la persona interessada.
Procediment de recollida de dades: càmeres videovigilancia.
Suport utilitzat: magnètic o digital
Cessions: Forces de Seguretat, mossos d’esquadra, policia local
Transferències Internacionals de dades: No existeixen

Taradell, 9 d'agost de 2017
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde
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