Registre d'activitats de tractament
Contenen informació de persones.

1 - ALTS CÀRRECS I MEMBRES DEL
CONSISTORI
Finalitats:
•

Informar els alts càrrecs i membres del consistori sobre els actes protocol·laris organitzats
per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria interessats:
•

Alts càrrecs i membres del consistori

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic
Transaccions de béns i serveis: declaració de béns patrimonials

Categoria destinataris:
•

Sense cessions.

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

2 - MITJANS DE COMUNICACIÓ,
PERIODISTES I CORRESPONSALS
Finalitats:

•

Informar els mitjans de comunicació, periodistes i corresponsals que ho sol·licitin sobre
actes a la ciutat

Categoria interessats:
•

Periodistes, corresponsals o representants de mitjans de comunicació que sol·licitin rebre
aquesta informació

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic
Detalls de feina: mitjà de comunicació pel qual treballen

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

3 - USUARIS XARXES SOCIALS I
PÀGINES WEB
Finalitats:
•
•

Informar sobre els actes i accions realitzades a nivell de ciutat
Gestionar les sol·licituds d'informació i queixes rebudes

Categoria interessats:
•

Usuaris de les xarxes socials i de les pàgines web

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, telèfon i correu electrònic

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

4 - CASAMENTS CIVILS
Finalitats:
•

Gestionar les sol·licituds de celebració de casaments civils a l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.

Categoria interessats:
•
•

Parella sol·licitant de la celebració del casament
Testimonis

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, firma,
telèfon i correu electrònic
Característiques personals: expedient matrimonial, històric d'empadronament

Categoria destinataris:
•

Registre civil

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família.

Terminis:

5 - GRAVACIONS DEL PLE MUNICIPAL
Finalitats:
•

Facilitar l'accés als ciutadans a les gravacions del Ple municipal

Categoria interessats:
•

Propi interessat o representant legal

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, vídeo i veu

Categoria destinataris:
•

Les dades quedaran enregistrades a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei 40/2015, 1 octubre, de règim jurídic del sector públic.

Terminis:

6 - REGISTRE DE DECRETS I ACTES
Finalitats:
•

Arxiu i gestió documental dels decrets i actes emesos per l'Ajuntament

Categoria interessats:
•

Treballadors de l'Ajuntament i/o càrrecs polítics

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, firma,
telèfon i correu electrònic
Detalls de feina: càrrec

Categoria destinataris:

•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei 40/2015, 1 octubre, de règim jurídic del sector públic.

Terminis:

7 - REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS
ESTABLES DE PARELLES
Finalitats:
•

Expedir certificats d'unions estables de parella i realitzar cessaments d'unions estables

Categoria interessats:
•

Treballadors de l'Ajuntament i/o càrrecs polítics

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, firma,
telèfon i correu electrònic
Característiques personals: data de formalització de la parella de fet, escriptura pública,
certificat de convivència

Categoria destinataris:
•

No hi ha cessions de dades a tercers

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

No es realitzen més registres. És un repositori de consulta i baixes.

Terminis:

8 - ARXIU MUNICIPAL
Finalitats:
•
•

Gestió de la documentació emmagatzemada a l'arxiu
Gestió de préstecs interns

Categoria interessats:
•

Treballadors de l'Ajuntament

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, firma,
telèfon i correu electrònic
Característiques personals: data de formalització de la parella de fet, escriptura pública,
certificat de convivència

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents, llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Terminis:

9 - DONACIONS
Finalitats:
•

Gestió de donacions de particulars a l'Arxiu municipal

Categoria interessats:
•

Ciutadans que realitzen donacions d'imatges i vídeos en relació a Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

10 - ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
Finalitats:
•

Gestió econòmica de l'Ajuntament, realitzant els processos habituals de gestió
d'administració i comptabilitat

Categoria interessats:
•

Persones representants dels proveïdors de béns i serveis

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon i
correu electrònic

Categoria destinataris:
•
•
•
•

Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya
Altres administracions públiques
Seguretat Social
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals"

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Exercici de potestats municipals.

Terminis:

11 - GESTIÓ DE TRIBUTS LOCALS I
TAXES
Finalitats:
•
•

Gestió de la recaptació dels tributs municipals als quals està subjecte el contribuent
Realització de certificats de recaptació

Categoria interessats:
•
•

Contribuents i representant legal del contribuent: persones físiques i representants de
persones jurídiques obligades al pagament dels tributs i taxes locals
undefined

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon i
correu electrònic
Econòmic, financers i d'assegurances
Número de compte

Categoria destinataris:
•
•
•
•

Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona
Gerència regional del Cadastre de Catalunya
Altres administracions públiques
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals"

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei reguladora de les hisendes locals, llei general tributària, llei 39/2015.

Terminis:

12 - TERCERS / PROVEÏDORS
Finalitats:
•

Gestió d'adjudicacions, factures, pagaments i transferències, gestió comptable i garanties
bancàries.

Categoria interessats:
•

Persones físiques, representants legals de persones jurídiques que mantenen relacions
econòmiques amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon i
correu electrònic.
Econòmic, financers i d'assegurances:
Número de compte
Informació comercial:
Activitats i negocis

Categoria destinataris:
•

Administració tributaria

Transferències:
•

Sense transferències.

Base jurídica del tractament:
•

Exercici de potestats municipals.

Terminis:

13 - CEMENTIRI
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds de duplicat de títol de nínxols dels cementiris municipals

Categoria interessats:
•

Titulars dels títols de sepultura

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon

Categoria destinataris:
•

Organisme de gestió tributària

Transferències:

•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Art. 25 LRBRL.

Terminis:

14 - SUBVENCIONS
Finalitats:
•
•

Gestió de subvencions i ajuts davant de pagament de tributs i taxes
Gestió de les sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

Categoria interessats:
•
•

Contribuents que sol·liciten una subvenció o ajut pel pagament de tributs i taxes
Tercers al càrrec del contribuent

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon i
correu electrònic
Característiques personals
Reconeixement de família nombrosa
Circumstàncies socials
Propietat d'un immoble
Econòmic, financers i d'assegurances
Declaració de la Renda
Número de compte del contribuent
Dades considerades especialment protegides
Resolució judicial, ordre de protecció, informe del Ministeri Fiscal, certificat del Servei de
Benestar Social/dona/centre d'acollida certificant de víctima de violència de gènere

Categoria destinataris:
•
•
•

Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya
Altres administracions públiques
Seguretat Social

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei 38/2003 General de Subvencions, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Terminis:

15 - LLOGUER DE FINQUES
Finalitats:
•

Gestió dels locals i finques que siguin propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria interessats:
•

Persones físiques, representants legals de persones jurídiques

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, firma, telèfon i
correu electrònic
Econòmic, financers i d'assegurances
Número de compte
Nòmina
Informació comercial
Llicències comercials
Activitats i negocis

Categoria destinataris:
•

Administració tributària

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Terminis:

16 - GESTIÓ DEL PERSONAL
Finalitats:
•
•
•

Gestió, manteniment i control de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, així com qualsevol gestió relacionada amb la seva posició de treball a
l'Ajuntament
Gestió del control de presència
Gestió i realització de formacions al personal de l'Ajuntament

•

Gestió de les comunicacions internes

Categoria interessats:
•

Personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, firma, imatge, número de la Seguretat Social
Característiques personals
Llengua materna
Nacionalitat
Sexe
Acadèmics i professional
Formació i titulacions
Experiència professional
Detalls de feina
Llocs de treball
Historial del treballador
Currículum
Econòmic, financers i d'assegurances
Número de compte
Dades considerades especialment protegides
Empremta digital

Categoria destinataris:
•
•
•
•

Empresa de riscos laborals i vigilància de la salut
Organismes de la Seguretat Social
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals"
Administració tributària

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Text Refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Terminis:

17 - SELECCIÓ DE PERSONAL
Finalitats:
•

Gestió dels processos de selecció del personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria interessats:
•

Candidats a un lloc de treball a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, firma, imatge. número de la Seguretat Social
Característiques personals
Llengua materna
Nacionalitat
Sexe
Acadèmics i professional
Formació i titulacions
Experiència professional
Detalls de feina
Llocs de treball
Historial del treballador
Currículum

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, Real Decret 128/2018, de
16 de març, pel que es regula el r``egim jurídic dels funcionaris de l'administració local
amb.

Terminis:

18 - VIGILÀNCIA DE LA SALUT
Finalitats:
•
•

Adequació dels llocs de treball a la normativa de salut laboral, política de prevenció i
gestió administrativa de les revisions de salut
Gestió del registre d'òrgans de representació sindical

Categoria interessats:
•

Personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:

•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, firma, imatge, número de la Seguretat Social
Detalls de feina
Llocs de treball

Categoria destinataris:
•

Entitats asseguradores i de vigilància de la salut

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

Terminis:
•

40 anys mínim

19 - REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA
Finalitats:
•

Gestió i control de les entrades i sortides de documentació

Categoria interessats:
•

Persones físiques i representants de persones jurídiques que presenten sol·licituds a
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat i firma
Altres dades: referència de l'expedient

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Art. 38.1 Llei 30/1992, art. 16 Llei 39/2015, art. 41 Llei 26/2010 i art. 151 RD 2568/1986

Terminis:

20 - BÚSTIA DE QUEIXES I
SUGGERIMENTS
Finalitats:
•

Gestió i resposta a les queixes, suggeriments i altres comunicacions dels ciutadans amb
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria interessats:
•

Persones físiques i representants de persones jurídiques que presenten queixes i
suggeriments a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat i firma
Altres dades: documentació acreditativa de la queixa o suggeriment

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Art. 70 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Terminis:

21 - PADRÓ MUNICIPAL
Finalitats:
•
•
•
•
•

Controlar i gestionar les dades dels ciutadans inscrits en el terme municipal
Control i gestió de les altes, canvis de domicili i modificacions al padró municipal
Realització de certificats d'empadronament, històrics d'empadronament, de convivència i
històrics de convivència
Renovació d'expedients per a estrangers no comunitaris
Gestió de les sol·licituds de volants informatius de residència, convivència i històric

Categoria interessats:
•
•

Persones físiques empadronades o que sol·liciten empadronament al municipi de Sant
Pere de Ribes.
Persones a qui s'autoritza l'empadronament

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat i firma

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències.

Base jurídica del tractament:
•

Art. 17.1 llei reguladora de les bases de règim local Art. 42.1 Llei municipal i de règim local
de Catalunya.

Terminis:
•

Cent anys.

22 - SOL·LICITUD D'EXERCICI DELS
DRETS RELACIONATS EN PROTECCIÓ
DE DADES
Finalitats:
•

Controlar i gestionar l'exercici per part del ciutadà de qualsevol dret relacionat amb la
protecció de dades

Categoria interessats:
•

Persones físiques que sol·licitin l'exercici dels seus drets així com dels seus representants

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat

Categoria destinataris:
•

Autoritat catalana de protecció de dades o agència espanyola de protecció de dades

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades.

Terminis:

23 - CERTIFICATS DIGITALS - REVISAR
Finalitats:
•
•

Control i gestió dels certificats digitals del personal i càrrecs polítics de l'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
Control i gestió dels certificats digitals dels ciutadans que es relacionen amb l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes a través de l'Administració electrònica

Categoria interessats:
•
•

Personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Càrrecs polítics de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat, firma
electrònica

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques,

Terminis:

24 - GESTIÓ DE LLICÈNCIES
MUNICIPALS
Finalitats:
•
•

Gestió de les llicències d'activitats i d'obres
Gestió de la recollida i tractament de residus comercials i industrials

Categoria interessats:
•

Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten l'obtenció
d'una llicència d'obra o activitat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Art. 234 i 235 Llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 88 i 90 Text refós règim
local Art. 235

Terminis:

25 - GESTIÓ EXPEDIENTS D'URBANISME
Finalitats:
•

Gestió i control dels expedients que tramita el Departament de Territori relacionats amb
l'urbanisme i la parcel·lació de terrenys

Categoria interessats:
•

Ciutadans interessats pels expedients administratius urbanístics

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, Llei d'Hisendes Locals, Llei General Tributaria.

Terminis:

26 - XALOC (XARXA DE SERVEIS
LOCALS D'OCUPACIÓ)
Finalitats:
•

Gestió i control de la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació laboral i
l'empresa contractant

Categoria interessats:
•
•

Persones que sol·liciten ocupació
Representant de les empreses demandants de treballadors

Categoria dades personals:
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, data de naixement, firma, imatge
Característiques personals: llengua, lloc de naixement, sexe
Acadèmics o professionals: formacions i titulacions, historial de l'estudiant, experiència
Detalls de feina: professió, llocs de treball, historial del treballador

Categoria destinataris:
•
•
•

Generalitat de Catalunya
Ministeri de Treball i Assumptes Socials
Empreses demandants de serveis ocupacionals

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

•

Text Refès de la Llei d'Urbanisme i Reglament que la desenvolupa.

Terminis:

27 - FORMACIÓ OCUPACIONAL
Finalitats:
•

Gestió de les accions de formació ocupacional del Servei d'Ocupació de Sant Pere de
Ribes.

Categoria interessats:
•

Persones sol·licitants de formació en cursos, tallers o activitats

Categoria dades personals:
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, data de naixement
Característiques personals: sexe
Acadèmics o professionals: nivell acadèmic
Detalls de feina: situació (estudiant, atur, treballador)

Categoria destinataris:
•

Generalitat de Catalunya?

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

28 - FIRES I MERCATS
Finalitats:
•

Gestió i organització de la participació en fires i mercats del municipi de Sant Pere de
Ribes.

Categoria interessats:
•

Marxants i firaires

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, data de naixement, firma
Característiques personals: document acreditatiu de parentiu o la relació existent entre
cedent i cessionari
Acadèmics o professionals: carnet d'artesà o mestre artesà

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Art. 25.2 g) i 26.1 b) llei reguladora de les bases de règim local i art. 66.3.g) i 67.b) Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Terminis:

29 - TARGETES D'APARCAMENT
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds i seguiment de les targetes d'aparcament de les persones amb
disminució

Categoria interessats:
•
•

Persones amb disminució sol·licitants de les targetes d'aparcament
Representant legal

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic
Dades especialment protegides
Certificat de discapacitat

Categoria destinataris:
•

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Transferències:

•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. Llei de Serveis Socials.

Terminis:

30 - SANCIONS I MULTES DE TRÀNSIT
Finalitats:
•
•
•
•
•
•

Gestió de les sol·licituds
Anul·lació de la denúncia formulada en no reconèixer infracció
Retorn de la taxa de retirada de vehicle
Anul·lació de la denúncia en no reconèixer la infracció i el retorn de la taxa de retirada de
vehicle
Estimació del recurs de reposició contra la sanció econòmica i la retirada de punts
Assistència a les sessions d'educació viària

Categoria interessats:
•

Interessats en un expedient de sanció o multa

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic

Categoria destinataris:
•
•
•

Administració tributària
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals"
Altres administracions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei de Trànsit i Seguretat Vial, Llei municipal i de règim local de Catalunya, Llei 39/2015.

Terminis:

31 - TARGETA DEIXALLERIA

Finalitats:
•
•

Tramitar la targeta d'usos a la deixalleria
Gestió de la possibilitat de bonificar la taxa de la brossa domiciliària

Categoria interessats:
•

Ciutadans interessats en disposar de la targeta d'usos a la deixalleria

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

32 - LLICÈNCIES DE GUALS I
ESTACIONAMENT RESERVAT
Finalitats:
•
•
•
•
•

Gestionar les llicències de guals sol·licitades pels ciutadans
Gestionar les sol·licituds de baixa de llicència de guals o d'estacionament reservat
Gestionar les sol·licituds de canvi de nom de llicència de guals
Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència de guals
Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència d'estacionament reservat per mobilitat
reduïda

Categoria interessats:
•

Propi interessat o el seu representant legal

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat
Altres dades:
Document acreditatiu de la propietat o dret d'ús

•
•
•
•
•
•

Acta de la comunitat de propietaris
Matrícula
Permís de circulació
Còpia de la resolució administrativa que reconegui el grau de discapacitat i barem de
mobilitat reduïda
Detalls de feina
Document acreditatiu del centre de treball

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

33 - INCIDÈNCIES DE MOBILITAT
Finalitats:
•

Gestió i resposta a queixes i/o sol·licituds relacionats amb la mobilitat i els possibles
desperfectes de la via pública

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Ordenança municipal de guals i estacionaments reservats de Sant Pere de Ribes.
Consentiment de l'interessat.

Terminis:

34 - ZONES DE TRÀNSIT RESTRINGIT
Finalitats:
•
•

Gestió de les sol·licituds per tramitar l'acreditació com a resident de la zona blava
Gestió de les sol·licituds i assignacions de targetes d'accés a les zones de trànsit restringit

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, document d'identitat, correu
electrònic
Altres dades de caràcter identificatiu
Matrícula vehicles

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

35 - LLICÈNCIES DE TAXIS
Finalitats:
•
•
•
•

Gestió de les sol·licituds de participació a les proves per obtenir el permís municipal de
conductor d'autotaxi
Gestió de les sol·licituds de transmissió de llicència d'autotaxi
Gestió de la declaració responsable per a l'exercici de la publicitat en els vehicles afectes
al servei d'autotaxi
Gestió de subvenció per a l'adaptació de vehicles per al transport de persones amb
mobilitat reduïda

Categoria interessats:

•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, telèfon,
correu electrònic i firma
Altres dades
Llicència municipal d'autotaxi

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

36 - GRAVACIONS I RESTRICCIONS
D'ACCÉS: MATRÍCULES
Finalitats:
•

Gestió de les restriccions i gravacions d'accés

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Altres dades: matrícula de vehicles

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

•

Art. 5 llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.

Terminis:

37 - BASE DE DADES D'INVESTIGACIÓ
DE LA POLICIA LOCAL
Finalitats:
•
•

Gestió de les intervencions policials i administratives de la Policia Local
Gestió de les multes de trànsit

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
correu electrònic, direcció, telèfon, estat civil, firma, imatge i veu, empremta, marques
físiques
Dades especialment protegides
Ideologia, creences, dades biomètriques, religió, salut, antecedents penals
Característiques personals
Dades de família, lloc de naixement, sexe, nacionalitat
Circumstàncies socials
Situació familiar
Permisos i autoritzacions
Altres dades: matrícula de vehicles

Categoria destinataris:
•

Sense cessions

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Art. 11 Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals.

Terminis:

38 - VIDEOVIGILÀNCIA
INSTAL·LACIONS DE LA POLICIA
LOCAL
Finalitats:
•

Garantir la seguretat i protecció interior o exterior dels immobles, dependències o
instal·lacions pròpies de la Policia Local

Categoria interessats:
•

Persones que circulen per la zona de seguretat perimetral o interna

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: imatge
Altres dades: matrícula de vehicles

Categoria destinataris:
•

Jutjats i tribunals

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Instrucció 1/2009 de 10 de febrer, sobre el tractament de de dades de carècter personal
mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

Terminis:
•

1 mes, tret quan s'hagin de conservar per acreditar la comissió d'actes que atenent contra
la integritat de persones, béns o instal·lacions

39 - GRUA MUNICIPAL
Finalitats:
•

Controlar la gestió de la grua municipal i custòdia dels diferents dipòsits de vehicles
municipals, tant el dipòsit de vehicles retirats per la grua, com el dipòsit de vehicles
abandonats al carrer o bé els vehicles judicials

Categoria interessats:

•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, nacionalitat
Altres dades: matrícula de vehicles

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Ordenança municipal de circulació

Terminis:

40 - SOL·LICITUDS DE CREMA
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds de crema entre el propi interessat sol·licitant del permís de crema
i la Generalitat de Catalunya

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat, correu
electrònic, telèfon, fax, firma

Categoria destinataris:
•

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:

•

Art. 16 del DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals.

Terminis:

41 - GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL
Finalitats:
•
•
•

Gestió de la protecció civil de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i confecció de plans
Realització de formacions a casals de joves i casals d'avis
Gestió de feines realitzades per externs en relació a encàrrecs puntuals

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic

Categoria destinataris:
•
•

Les dades no se cediran a cap tercer
El servei de vigilància i socorrisme de platges està gestionat per empresa externa
(licitació)

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.

Terminis:

42 - PERMISOS D'ARMES
Finalitats:
•

Gestió de la sol·licitud de targeta d'armes de competència municipal

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon i
correu electrònic
Dades especialment sensibles
Certificat d'antecedents penals
Informe d'actituds psicofísiques

Categoria destinataris:
•

Altres administracions públiques

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.

Terminis:

43 - SUBVENCIONS DRETS SOCIALS I
SERVEIS A LES PERSONES
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds de subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a les
persones

Categoria interessats:
•
•

Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars
Propietaris de la comunitat de propietaris de l'edifici a realitzar actuacions

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Circumstàncies socials
Certificat de l'acta d'acord de la comunitat de propietaris
Dades especialment protegides
Document acreditatiu grau de discapacitat

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:

•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 38/2003 General de Subvencions i bases reguladores i convocatòries de l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aaprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Consentiment de l'interessat.

Terminis:

44 - LLICÈNCIES I ACTIVITATS A LA VIA
PÚBLICA
Finalitats:
•
•
•
•
•
•

Gestió de les sol·licituds de llicències d'activitats a la via pública
Llicència per anunciar a via pública
Llicència per la instal·lació de pancartes
Diada de Sant Jordi i fira del llibre
Sol·licitud de participació en fires
Gestió de les sol·licituds d'ocupació de via pública

Categoria interessats:
•
•

Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars
Propietaris de la comunitat de propietaris de l'edifici a realitzar actuacions

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Detalls de feina
Carnet d'artesà

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei reguladora de les bases de règim local i Llei municipal i de règim local de Catalunya. /
Consentiment de l'interessat.

Terminis:

45 - INFORMES PER REAGRUPAMENT
FAMILIAR I RENOVACIÓ DE PERMISOS
Finalitats:
•

Realització d'informes municipals d'habitatge per la gestió de les demandes de
reagrupament familiar o renovació de permisos de residència

Categoria interessats:
•

Sol·licitant de reagrupament o permís de residència i els seus familiars

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, passaport, targeta d'identificació
d'estranger, direcció, telèfon, correu electrònic i firma
Circumstàncies socials
Escriptura de la propietat
Contracte de lloguer
Document acreditatiu dret d'ús de l'habitatge
Econòmic, financers i d'assegurances
Resguard de pagament de la taxa a la Generalitat
Rebuts subministres de l'habitatge
Rebut pagament del lloguer de l'habitatge

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009. Consentiment de l'interessat.

Terminis:

46 - SALUT PÚBLICA

Finalitats:
•
•
•
•
•

Realització d'accions de promoció de la salut
Gestió de la salut ambiental
Gestió dels expedients de salubritat
Gestió de les declaracions responsables d'establiments alimentaris
Sol·licituds d'autoritzacions sanitàries de funcionament d'establiments de tatuatges,
pírcings i micropigmentació

Categoria interessats:
•
•

Propi interessat o representant legal
Personal d'establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Dades especialment protegides
Certificat de vacunació d'hepatitis B i tètanus
Acadèmics i professionals
Curs de formació higienicosanitària o equivalent

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i la normativa sanitària específica

Terminis:

47 - TINENÇA D'ANIMALS DE
COMPANYIA I GOSSOS PERILLOSOS
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds d'inscripció, modificació i baixa d'animals de companyia i gossos
perillosos

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Dades especialment protegides
Dades registre central de penats
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
Econòmic, financers i d'assegurances
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal. Decret legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals; la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos; la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i les normes que les
desenvolupen.

Terminis:

48 - OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR I
HABITATGE
Finalitats:
•
•

Gestió de les denúncies de consum per tal de donar-ne trasllat a l'Agència Catalana de
Consum
Gestió de les sol·licituds de mediació de consum

Categoria interessats:
•
•

Propi interessat denunciat
Persona denunciada o representant de l'empresa denunciada

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Altres dades
Factura, tiquet, garantia del producte adquirit

Categoria destinataris:
•

Agència Catalana de Consum

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Art. 51.1 Constitució Espanyola.

Terminis:

49 - ATENCIÓ I SUPORT A LES DONES
(SIAD)
Finalitats:
•
•
•
•
•

Realització actes i activitats destinats a la informació i orientació en temes de gènere i
igualtat
Assessorament i suport a les dones
Acollida i acompanyament
Assessorament jurídic
Assessorament psicològic

Categoria interessats:
•

Dones sol·licitants del SIAD

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Circumstàncies socials
Situació familiar
Dades especialment sensibles
Víctimes de violència de gènere

Categoria destinataris:

•

Mossos d'Esquadra

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

50 - GENT GRAN
Finalitats:
•
•
•
•
•
•

Informar dels serveis i activitats relacionades amb el lleure, l'aprenentatge, la
sensibilització, la solidaritat i l'intercanvi de coneixements entre generacions
Gestió de les activitats formatives per a la gent gran
Gestió dels casals municipals de gent gran i de les activitats que s'hi realitzen
Realització d'activitats físiques per a la gent gran
Gestió del casal d'estiu de gent gran
Realització de tallers de memòria

Categoria interessats:
•

Propi interessat o representant legal

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic, imatge i firma
Altres dades

Categoria destinataris:
•

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

51 - REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
I ASSOCIACIONS CIUTADANES
Finalitats:
•
•
•

Gestió de les sol·licituds d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes
Gestió de les actualitzacions de dades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes
Gestió de les comunicacions de baixa al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes

Categoria interessats:
•
•

Representant legal de l'entitat o associació
Dades de tercers, representants de la Junta Directiva de l'Entitat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

52 - JOVENTUT
Finalitats:
•
•

Formació i assessorament en l'àmbit de la gestió associativa
Formació en el lleure

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

53 - REGISTRE CIUTADÀ
Finalitats:
•
•

Recollir les dades de les persones que manifestin el seu interès per estar informades de
l'activitat municipal i per participar en els òrgans i processos que l'Ajuntament porti a terme
Enviament d'informació als ciutadans apuntats al registre ciutadà

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades.

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

54 - PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Finalitats:
•

Gestió de projectes de participació ciutadana

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

55 - BENESTAR SOCIAL
Finalitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans
Servei d'atenció domiciliària i teleassistència
Servei residencial d'estada limitada
Serveis de menjador
Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
Gestió dels serveis socials municipals per persones amb dependència
Teleassistència pública
Servei a domicili d'atenció a la persona
Servei d'atenció a la llar (manteniment i neteja de la llar)
Transport adaptat
Ajudes tècniques a la llar

•

Realització d'informes sobre la condició de necessitats educatives especials per situació
social desfavorida

Categoria interessats:
•
•

Propi interessat sol·licitant d'un servei social o el seu representant
Treballador social

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat (DNI, NIE i
Passaport), direcció, telèfon, correu electrònic, targeta sanitària i firma
Característiques personals
Llibre de família
Certificat de separació o divorci (sentència, document notarial, etc.)
Característiques socials
Situació familiar (certificat de convivència)
Econòmic, financers i d'assegurances
Certificat de béns immobles
Dades econòmiques de la nòmina
Declaració responsable d'ingressos
Liquidació trimestral d'IRPF
Butlletí de cotització a la Seguretat Social
Dades fiscals
Contracte de lloguer
Rebut de préstec hipotecari
Certificat de percebre o no pensions de l'Administració pública
Detalls de feina
Contracte laboral
Dades de caràcter identificatiu
Empremta digital
Informe mèdic

Categoria destinataris:
•
•

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Administració pública

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 12/2007 Serveis Socials

Terminis:

56 - CENTRES CÍVICS
Finalitats:

•
•
•
•

Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i
de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana
Gestionar l'accés gratuït a internet a aquells ciutadans que desitgin connectar-s'hi
Gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions
Cessions d'espais per entitats

Categoria interessats:
•

Propi interessat i/o representants legals d'infants

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement ,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

57 - ACTIVITATS CULTURALS I
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Finalitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realització, gestió i promoció d'activitats culturals i biblioteques municipals
Enviament del butlletí cultural de la ciutat
Gestió de la compravenda d'entrades i abonaments
Realització de concursos, tallers i activitats
Realització i gestió de concursos i premis
Concurs de microteatre
Concurs de microrelats
Premis de narrativa
Gestió dels guardons de reconeixement cultural (creació, investigació i producció de
qualitat)

Categoria interessats:
•

Propi interessat i/o representant legal

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement ,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma
Econòmic, financer i d'assegurances
Targetes de crèdit

Categoria destinataris:
•

Les dades no es cediran a cap tercer.

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

58 - COLLES INSTITUCIONALS
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds d'inscripció a les comparses institucionals de la ciutat

Categoria interessats:
•

Propi interessat i/o el seu representant legal

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement ,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

59 - VOLUNTARIS I PARTICIPATS DE
FESTES
Finalitats:
•
•

Gestió dels voluntaris i participants a les diferents festes i activitats que realitza la ciutat de
Sant Pere de Ribes (Les Santes, Carnestoltes, Cavalcada de Reis, Tres Tombs, etc.)
Gestió de les autoritzacions de menors per participar als actes de Santes, concurs de
carnestoltes i cavalcada de Reis.

Categoria interessats:
•

Propi interessat i/o el seu representant legal

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic, imatge i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

60 - LLOGUER I CESSIÓ D'ESPAIS
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds de cessió d'ús i lloguer d'espais

Categoria interessats:
•

Propi interessat i/o representant legal de l'entitat

Categoria dades personals:

•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement ,
direcció, telèfon, correu electrònic i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Competències municipals reconegudes en la normativa vigent.

Terminis:

61 - ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I CULTURALS
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds d'ús de les instal·lacions esportives municipals per a activitats
puntuals o específiques

Categoria interessats:
•

Representant de les entitats

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, direcció, telèfon,
correu electrònic i firma
Altres dades
Càrrec a l'entitat

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat. Reglament d'ús Instal·lacions Municipals (4 de maig de
2015)

Terminis:

62 - CONSELLS D'INFANTS
Finalitats:
•

Gestió dels consells d'infants on se'ls dona veu en relació a diferents temes

Categoria interessats:
•

Menors que formen part del Consell d'Infants

Categoria dades personals:
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, vídeo i veu
Acadèmics i professionals
Centre educatiu

Categoria destinataris:
•

Les dades no es cediran a cap tercer.

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

63 - ESCOLES D'ADULTS I FORMACIÓ
PERMANENT
Finalitats:
•
•
•

Desenvolupament de persones adultes, potenciant capacitats, coneixements per obtenir
titulacions, millorar la formació i ampliar el seu entorn de relacions
Registre de tots els alumnes en edat de cursar estudis en el pla de transició al treball i
escola d'adults
Gestió del procés d'admissió i matriculació en les diferents escoles d'adults i centres de
formació

•
•
•

Gestió administrativa, acadèmica i docent
Enviament d'informació comercial relativa a cursos que es realitzin
Gestió de sol·licituds d'informació

Categoria interessats:
•

Estudiant

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic, imatge i firma
Acadèmics i professionals
Formacions i titulacions
Historial de l'estudiant
Econòmic, financers i d'assegurances
Dades del compte bancari

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

64 - ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Finalitats:
•
•
•
•

Gestió del procés d'admissió a les escoles bressol municipals
Gestió de la matrícula
Gestió administrativa, acadèmica i docent
Enviament d'informació a les famílies

Categoria interessats:
•
•

Infants de l'escola bressol i els seus representants legals
Docents i personal administratiu de l'escola

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic, imatge i firma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Característiques personals
Sexe
Circumstàncies socials
Situació familiar (família nombrosa o monoparental)
Llibre de família
Econòmic, financers i d'assegurances
Dades del compte bancari
Dades especialment protegides
Al·lèrgies i intoleràncies
Vacunes
Document acreditatiu de necessitats educatives específiques

Categoria destinataris:
•
•

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals "

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

65 - GESTIÓ DE L'EDUCACIÓ
Finalitats:
•
•
•
•
•
•

Gestió de l'absentisme escolar
Gestió administrativa de l'escolarització obligatòria
Gestió de les matrícules de nouvinguts al centre corresponent
Gestió de les prematrícules
Gestió de programes de garantia social
Gestió dels tallers d'idiomes i reforç escolar

Categoria interessats:
•
•

Escolars i els seus representants legals
Personal docent i administratiu

Categoria dades personals:
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic, imatge i firma
Característiques personals
Sexe
Circumstàncies socials

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situació familiar (família nombrosa o monoparental)
Llibre de família
Acadèmics i professionals
Historial de l'estudiant
Formacions i titulacions
Historial de l'estudiant
Econòmic, financers i d'assegurances
Dades del compte bancari
Dades especialment protegides
Al·lèrgies i intoleràncies
Vacunes
Document acreditatiu de necessitats educatives específiques
undefined

Categoria destinataris:
•
•

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
"Bancs, caixes d'estalvi i rurals "

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Terminis:

66 - ENSENYAMENT SECUNDARI
Finalitats:
•
•
•
•

Gestió del procés d'admissió d'alumnes
Gestió de la matrícula
Gestió administrativa, acadèmica i docent
Enviament d'informació a les famílies

Categoria interessats:
•
•

Alumnes de l'institut i els seus representants legals
Docents i personal administratiu del centre

Categoria dades personals:
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon, correu electrònic, imatge i firma
Característiques personals
Sexe
Circumstàncies socials

•
•
•
•
•
•
•

Situació familiar (família nombrosa o monoparental)
Llibre de família
Acadèmics i professionals
Formacions i titulacions
Historial de l'estudiant
Econòmic, financers i d'assegurances
Dades del compte bancari

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Terminis:

67 - BEQUES ESCOLARS
Finalitats:
•

Gestió de les sol·licituds d'ajuts de transport escolar i menjador

Categoria interessats:
•
•

Sol·licitant de l'ajut
Escolars beneficiaris de l'ajut

Categoria dades personals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, data de naixement,
direcció, telèfon i firma
Circumstàncies socials
Situació familiar
Carnet de família nombrosa o monoparental
Certificat de convivència
Document acreditatiu de separació o divorci
Informe condició social i/o econòmica desfavorable
Acadèmics i professionals
Centre educatiu
Detalls de feina
Vida laboral actualitzada
Econòmics, financers i d'assegurances
Comprovant de pagament de la T-16
Original de la targeta consumida T-50/30 o T-70/30

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades tributàries i de la Seguretat Social
Número de compte bancari
Renda semestral neta per unitat familiar
Declaració de la renda
Nòmines
Certificat de pensió o subsidis
Certificat de prestació econòmica de la renda mínima d'inserció
Altres dades
Grau de discapacitat

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

68 - PATIS OBERTS
Finalitats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió dels joves que assisteixen als patis oberts i dels educadors, monitors i estudiants
que dinamitzen el joc
Millorar la convivència intergeneracional i interveïnal i potenciar l'ús adequat dels espais
públics
Facilitar espais de relació i trobada entre la població juvenil
Potenciar el diàleg, els valors d'igualtat i el respecte envers els altres en l'ús dels espais i
en la participació dels joves
Potenciar la millora d'habilitats socials
Ampliar l'ús d'espais per al desenvolupament de la pràctica esportiva lliure
Fomentar la pràctica esportiva entre la població juvenil
Millorar i organitzar activitats relacionades amb el lleure i la pràctica esportiva des d'un
enfocament integral i comunitari

Categoria interessats:
•
•

Joves que assisteixen als patis oberts i els seus representants legals
Educadors, monitors i estudiants en pràctiques

Categoria dades personals:
•
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms i edat
Circumstàncies socials: situació familiar

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

69 - CORRESPONDÈNCIA MUNICIPAL
Finalitats:
•

Gestió dels correus corporatius de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Categoria interessats:
•

Persones físiques amb les quals l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de contactar en
l'exercici de les seves competències o potestats

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat, correu
electrònic, telèfon

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Art. 66 llei 39/2015

Terminis:

70 - CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

Finalitats:
•
•

Gestió de les sol·licituds d'inscripció als diferents consells de participació de l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes
Gestió de les comunicacions en relació a la pertinença al consell de participació i en
relació a les activitats institucionals de l'Ajuntament

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d'identitat, correu
electrònic, telèfon i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Llei 10/2014 de consultes no referend'ries, llei 19/2014 del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, llei d'iniciatives legislatives
populars.

Terminis:

71 - TURISME
Finalitats:
•
•

Gestió de les consultes relacionades amb el turisme al municipi de Sant Pere de Ribes.
Gestió de les visites guiades

Categoria interessats:
•

Propi interessat

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu electrònic i telèfon

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

72 - CONCURSOS I SORTEJOS
Finalitats:
•

Gestió de concursos i sortejos que es realitzen en diferents àmbit en l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.

Categoria interessats:
•

Propi interessat participant del concurs i/o sorteig

Categoria dades personals:
•

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document identificatiu, direcció, correu
electrònic, telèfon i firma

Categoria destinataris:
•

Les dades no se cediran a cap tercer

Transferències:
•

No hi ha transferències internacionals de dades

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:

73 - Portal de Tràmits
Finalitats:
•

Gestionar el tràmit o servei sol·licitat a l'Ajuntament

Categoria interessats:
•

Persones que presenten una sol·licitud mitjançant el Portal de Tràmits

Categoria dades personals:
•

identificatives, personals/socials, treball/comercial

Categoria destinataris:
•

Les dades seran comunicades a l'òrgan o entitat competent per la continuació del tràmit o
prestació del servei demanat pel ciutadà

Transferències:
•

Sense transferències

Base jurídica del tractament:
•

Consentiment de l'interessat.

Terminis:
•

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament
per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel.li.

