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ALCALDIA

1. ALTS CÀRRECS I MEMBRES DEL CONSISTORI.

Finalitat del tractament:
• Informar als alts càrrecs i membres del consistori sobre els actes protocol·laris organitzats
per l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Alts càrrecs i membres del consistori.
• Categoria de dades personals: 

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

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

2. MITJANS DE COMUNICACIÓ, PERIODISTES I CORRESPONSALS.

Finalitat del tractament:
• Informar als  mitjans  de comunicació,  periodistes  i  corresponsals  que ho sol·licitin  sobre
actes del poble. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Periodistes, corresponsals o representants de mitjans de comunicació que sol·licitin
rebre aquesta informació. 
• Categoria de dades personals: 

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

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

3. USUARIS XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB.

Finalitat del tractament:
• Informar sobre els actes i accions realitzades a nivell del municipi. 
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• Gestionar les sol·licituds d’informació i queixes rebudes.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Usuaris de les xarxes socials i de les pàgines web. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, telèfon i correu electrònic. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

4. REGISTRE CIUTADÀ.

Finalitat del tractament:
• 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 inscrits al registre ciutadà.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

5. CASAMENTS CIVILS.

Finalitat del tractament.
• Gestionar les sol·licituds de celebració de casaments civils a l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Parella sol·licitant de la celebració del casament.
o Testimonis.

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma, 

telèfon i correu electrònic. 
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o Característiques personals: expedient matrimonial; històric d’empadronament. 
Categoria de destinataris: 
• Registre civil 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

6. BÚSTIES DE CORREU CORPORATIU.

Finalitat del tractament:  
• Gestió dels correus corporatius dels diferents àmbits de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones físiques amb les quals l’Ajuntament de Pineda de Mar ha de contactar en 
exercici de les seves competències o potestats.

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça, document d’identitat, correu

electrònic, telèfon.
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: D'acord amb l’article 5 apartat primer de la
Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les
xarxes públiques de comunicacions,  l'obligació  de conservació  de dades imposada cessa als  dotze mesos
computats  des  de  la  data  en  què  s'hagi  produït  la  comunicació.  Reglamentàriament,  prèvia  consulta  als
operadors,  es podrà ampliar  o reduir el termini de conservació per determinats  dades o una categoria de
dades  fins  a  un  màxim  de  dos  anys  o  un  mínim  de  sis  mesos,  prenent  en  consideració  el  cost  de
l'emmagatzematge i conservació de les dades, així com l'interès dels mateixos per a les finalitats de recerca,
detecció i enjudiciament d'un delicte greu, prèvia consulta als operadors. 
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SECRETARIA GENERAL

7. GRAVACIONS DEL PLE

Finalitat del tractament:
• Facilitar l’accés als ciutadans a les gravacions del Ple Municipal.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Membres del Consistori, Secretari, Interventor i assistents al Ple Municipal.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, vídeo i veu.
o Detalls de feina: càrrec. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

8. REGISTRE DE DECRETS D’ALCALDIA.

Finalitat del tractament:
• Arxiu i gestió documental dels decrets emesos per l’Alcaldia.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats  que  presenten  la  sol·licitud,  càrrecs  electes  i/o  treballadors  de
l’Ajuntament que gestionen la sol·licitud.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma,
telèfon i correu electrònic. 

o Detalls de feina: càrrec. 
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

9. REGISTRE D’ACTES D’ÒRGANS RESOLUTIUS.

Finalitat del tractament:
• Arxiu i gestió documental d’acords i actes emesos pels òrgans resolutius de l’Ajuntament:
Junta de Govern Local i Ple de l’Ajuntament.  

Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397 Pineda de Mar                                                                                             [Pàg. 5 de 50]
Tel. 93 767 15 60  www.pinedademar.org – ajuntament@pinedademar.org



Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats  que  presenten  la  sol·licitud,  càrrecs  electes  i/o  treballadors  de
l’Ajuntament que gestionen la sol·licitud.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma,
telèfon i correu electrònic. 

o Detalls de feina: càrrec. 
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

10. REGISTRE D’ACTES D’ÒRGANS CONSULTIUS

Finalitat del tractament:
• Arxiu i gestió documental d’acords i actes emesos pels òrgans consultius de l’Ajuntament:
Junta de Seguretat Local; Comissió de Seguretat de la Informació i de Protecció de Dades; Comissió
de Triatge i altres que es puguin constituir.  
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats  que  presenten  la  sol·licitud,  càrrecs  electes  i/o  treballadors  de  
l'Ajuntament que gestionen la sol·licitud.

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, 

firma, telèfon i correu electrònic. 
o Detalls de feina: càrrec. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

11. REGISTRE D'ACTES DE REPRESENTACIÓ SINDICAL.

Finalitat del tractament:
• Arxiu i gestió documental d’acords i actes emesos pels òrgans següents: Mesa general de
negociació;  Comissió  de  seguiment  del  conveni/acord  regulador  de  condicions  de  treball  de
funcionaris; Comitè de seguretat i salut laboral; Comissió d’igualtat; Comissió de valoració de llocs
de treball; Comissió de riscos psicosocials. 
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Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Membres de les comissions o comitès.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma,
telèfon i correu electrònic. 

o Detalls de feina: càrrec. 
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

12. CERTIFICATS DIGITALS —TCAT—.

Finalitat del tractament:
• Control i  gestió dels certificats digitals del  personal i  càrrecs electes de l’Ajuntament de
Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Personal de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
o Càrrecs electes de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms; adreça, firma electrònica. 
o Detalls de feina: càrrec. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

13. CERTIFICATS DIGITALS  —idCAT i idCAT Mòbil—.

Finalitat del tractament:
• Expedició  dels  certificats  digitals  dels  ciutadans que es  relacionen  amb l’Ajuntament  de
Pineda de Mar, mitjançant l'us de l'administració electrònica. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats que presentin sol·licitud per tal d’obtenir aquests certificats.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, adreça i firma electrònica. 
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Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

14. ARXIU MUNICIPAL.

Finalitat del tractament:
• Gestió de la documentació, tant en suport paper com en suport digital, emmagatzemada a
l’arxiu.
• Gestió de préstecs interns
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Personal de l’Ajuntament 
o Administrats que sol·liciten o consulten documentació

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma, 
telèfon i correu electrònic. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

15. DONACIONS.

Finalitat del tractament:
• Gestió de donacions de particulars a l’arxiu municipal.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Ciutadans que realitzen donacions de documents, imatges i/o gravacions.
• Categoria de dades personals: 

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

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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16. EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

Finalitat del tractament:

• Gestionar les sol·licituds de l'exercici per part del ciutadà del dret d'accés regulat per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 
o Persones físiques que sol·licitin l’exercici del dret d’accés, així com dels seus representants.
• Categoria de dades personals: 

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

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

17. CONTRACTACIÓ.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les licitacions de tot tipus de contractació.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones  físiques,  representants  legals  de  persones  jurídiques  que  liciten  amb  
l’Ajuntament de Pineda de Mar. 

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça firma, 
telèfon i correu electrònic. 
o Detalls de feina: càrrec. 
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
o Informació comercial: Activitats i negocis.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

18. COMPRES.

Finalitat del tractament:
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• Gestió  de  les  compres  corporatives  de  tot  allò  que  no  formi  part  d’un  expedient  de
contractació. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones de contacte de les entitats subministradores.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, adreça i correu electrònic. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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INTERVENCIÓ
19. PROVEÏDORS

Finalitat del tractament:
• Gestió de factures, pagaments i transferències, gestió comptable i garanties bancàries.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones  físiques,  representants  legals  de  persones  jurídiques  que  mantenen
relacions econòmiques amb l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça firma, 
telèfon i correu electrònic. 
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
o Informació comercial: Activitats i negocis.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

20. GESTIÓ ECONÒMICA.

Finalitat del tractament:
• Gestió econòmica de l’Ajuntament, realitzant els processos habituals per a la seva 
administració. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats que sol·liciten qualsevol tràmit o servei adreçat a l’àmbit econòmic. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, firma, telèfon i
correu electrònic. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides. A efectes
mercantils, cal tenir en compte el que estableix l’article 30 del Codi de Comerç:  «els empresaris
conservaran els  llibres,  correspondència,  documentació  i  justificants  concernents  al  seu  negoci,
degudament ordenats, durant sis anys, a partir de l'últim seient realitzat en els llibres, excepte el que
s'estableixi per disposicions generals o especials». 
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21. CEMENTIRI.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds relacionades amb tot tipus de tramitació del cementiri municipal.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Titulars dels títols de sepultura.
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma, 
telèfon. 

Categoria de destinataris: 
• Organisme de gestió tributaria.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el 
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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TRESORERIA
22. GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA.

Finalitat del tractament:
• Gestió,  manteniment  i  control  de  la  informació necessària  per  a  la  recollida  i  liquidació
d’impostos, taxes i altres ingressos de dret públic i privat de l’Ajuntament. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats i representant legal de l’administrat: persones físiques i representants 
de persones jurídiques. 

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça firma, 
telèfon i correu electrònic. 
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides. A efecte fiscals,
en relació amb els terminis de prescripció de determinats drets, cal tenir present l’article 66 de la Llei General
Tributària, article que estableix un període de conservació mínim de 4 anys. 
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RECURSOS HUMANS
23. GESTIÓ DEL PERSONAL. 

Finalitat del tractament: 
• Gestió dels recursos humans de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
• Gestió de les nòmines del personal.
• Gestió del control de presència.
• Gestió i realització de formacions al personal de l’Ajuntament.
• Gestió de les comunicacions internes.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Personal de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
• Categoria de dades personals: 

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic, firma, imatge, número de la seguretat social.

o Característiques personals: llengua materna, nacionalitat, sexe.
o Acadèmics i professionals: formació i titulacions, experiència professional.
o Detalls de feina: llocs de treball, historial del treballador, currículum.
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
o Dades considerades especialment protegides: emprenta digital, facial, antecedents 

de delictes sexuals —exclusivament els treballadors en llocs de treball d'educadors—.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.  Cal tenir en
compte que la documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social, d’acord amb l’article
21 del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i
Sancions en l'Ordre Social, s’haurà de conservar durant un període de 4 anys. 

24. SELECCIÓ DE PERSONAL.

Finalitat del tractament: 
• Gestió dels processos de selecció del personal de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Candidats a un lloc de treball a l’Ajuntament de Pineda de Mar.
• Categoria de dades personals: 

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic,  firma, imatge i número de la seguretat social.

o Característiques personals: llengua materna, nacionalitat, sexe.
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o Acadèmics i professionals: formació i titulacions, experiència professional.
o Detalls de feina:  llocs de treball, historial del treballador, currículum.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

25. VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

Finalitat del tractament: 
• Adequació dels llocs de treball a la normativa de salut laboral, política de prevenció i gestió 
administrativa de les revisions de salut. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Personal de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
• Categoria de dades personals: 

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic,  firma, imatge i número de la seguretat social.
o Detalls de feina: llocs de treball.

Categoria de destinataris: 
• Entitats asseguradores.
• Entitat vigilància de la salut —revisions mèdiques—.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: d’acord amb l’article 9 del Reial decret
664/1997, de 12 de maig, aquestes dades s’hauran de conservar durant un termini mínim de 40
anys. 

26. CONCURSOS I SORTEJOS.

Finalitat del tractament:  
• Gestió  de  concursos i  sortejos  que  es  realitzen  en  diferents  àmbits  en  l’Ajuntament  de
Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat participant del concurs i/o sorteig.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  identificatiu,  adreça,  correu
electrònic, telèfon i firma.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
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Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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ATENCIÓ CIUTADANA

27. REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS.

Finalitat del tractament:
• Gestió i control de les entrades i sortides de documentació .
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones  físiques  i  representants  de  persones  jurídiques  que  presenten  sol·licituds  a
l’Ajuntament de Pineda de Mar.

• Categoria de dades personals: 
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  adreá,  document  d’identitat,  correu

electrònic i firma. 
o Altres dades: referència de l’expedient. 

Categoria de destinataris: sense cessions. Les dades només es comunicaran al Departament i/o Servei de
l’Ajuntament a qui vagi destinada la documentació o sol·icitud efectuada.  
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades:  les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

28. QUEIXES I SUGGERIMENTS —OAC—.

Finalitat del tractament:
• Gestió i  resposta a les queixes,  suggeriments i  altres comunicacions dels ciutadans amb
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones  físiques  i  representants  de  persones  jurídiques  que  presenten  queixes  i
suggeriments,  ja  sigui  presencialment,  telefònicament,  mitjançant  xarxes  socials,  seu
electrònica i/o correu electrònic, a l’Ajuntament de Pineda de Mar.

• Categoria de dades personals: 
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  adreça,  document  d’identitat,  correu

electrònic i firma. 
o Altres dades: documentació acreditativa de la queixa o suggeriment.  

Categoria de destinataris: sense cessions. Les dades només es comunicaran al Departament i/o Servei de
l’Ajuntament a qui vagi destinada la documentació o sol·icitud efectuada.  
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades:  les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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29. PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

Finalitat del tractament:
• Gestionar les altes, baixes, 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·icituds de volants informatius de residència, convivència i històric. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones físiques empadronades o que sol·liciten empadronament al municipi.
o Persones a qui s’autoritza l’empadronament.

• Categoria de dades personals: 
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  adreça,  document  d’identitat,  correu

electrònic i firma. 
o Documentació acreditativa de propietat o lloguer de l’habitatge. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències
Termini previst per la supressió de les categories de dades: cent anys. 

30. SOL·LICITUD D’EXERCICI DELS DRETS RELACIONATS EN PROTECCIÓ DE DADES.

Finalitat del tractament:
• Gestionar l'exercici per part del ciutadà de qualsevol dret relacionat amb la protecció de  

dades.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones  físiques  que  sol·licitin  l’exercici  dels  seus  drets,  així  com  dels  seus  
representants.

• Categoria de dades personals: 
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, correu 
electrònic i firma. 

Categoria  de  destinataris: Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades  o  Agència  Espanyola  de
protecció de dades.
Transferències internacionals de dades: sense transferències
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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31. OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les denúncies de consum per tal de donar trasllat a l’Agència Catalana de Consum.
• Gestió de les sol·licituds de mediació de consum.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat que presenta la denúncia.
o Persona denunciada o representant de l’empresa denunciada.

• Categoria de dades personals:
o Dades de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  direcció,  
telèfon, correu electrònic i firma. 
o Altres dades: factura, tiquet, garantia del producte adquirit.

Categoria de destinataris: Agència Catalana de Consum.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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CENTRE INNOVA

32. FIRES.

Finalitat del tractament:
• Gestió i organització de la participació en fires. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Firaires
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic, data de naixement, firma.

o Característiques personals:  document  acreditatiu  de parentiu  o  la  relació  existent  entre  
cedent i cessionari. 

o Acadèmics o professionals: carnet d’artesà o mestre artesà. 
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

33. MERCATS.

Finalitat del tractament:
• Gestió i organització de la participació en mercats.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Marxants.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic, data de naixement, firma.
o Característiques personals:  document acreditatiu de parentiu o la relació existent  
entre cedent i cessionari. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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34. TURISME  —www.visitpineda.com—

Finalitat del tractament:
• Gestió de les activitats relacionades amb el turisme al municipi. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

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

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

35. SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Finalitat del tractament:
• Gestió de subvencions en l'àmbit de la promoció econòmica, ajudes a l’emprenedoria i al
comerç. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats que sol·liciten una subvenció. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, firma, 
telèfon i correu electrònic. 
o Circumstàncies socials: propietat d'un immoble.
o Econòmic, financers i d’assegurances: declaració de renda, dades de compte 

bancari.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

36. FORMACIÓ OCUPACIONAL.

Finalitat del tractament:
• Gestionar la intermediació laboral entre el demandant d’ocupació i l’empresa contractant. 
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• Gestionar les dades de les persones usuàries per tal de poder-lo orientar i assessorar en 
temes d'inserció laboral i ocupació. 

Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats que sol·liciten la intermediació laboral. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, firma, 
telèfon, imatge i correu electrònic. 
o Acadèmiques  i  professionals:  formació  i  titulacions,  experiència  professional,  
currículum.

Categoria de destinataris: Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides

37. PUBLICITAT DINÀMICA.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds de llicències per repartir publicitat a la via pública.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

38. VIVERS D’EMPRESES.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds de cessió d’ús i lloguer de vivers.  
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o representant legal de l’entitat.
• Categoria de dades personals:
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o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions.  
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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URBANISME

39. LLOGUER DE FINQUES. 

Finalitat del tractament:
• Gestió dels locals i finques que siguin propietat de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones físiques, representants legals de persones jurídiques. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, domicili, document d'identitat, firma,
telèfon i correu electrònic. 
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades de compte bancari, nòmina.
o Informació comercial: llicències comercials, activitats i negocis.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

40. GESTIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les llicències d’activitats, d’obres —majors i menors— i altres.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten l’obtenció
d’una llicència. 
• Categoria de dades personals: 

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d'identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions de dades. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

41. GESTIÓ EXPEDIENTS D’URBANISME

Finalitat del tractament:
• Gestió  i  control  dels  expedients  relacionats  amb  l'urbanisme  —parcelacions,  unitats
d'actuació, projectes, etc.—
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Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats interessats en expedients administratius urbanístics.
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, 
telèfon, correu electrònic.
Categoria de destinataris: sense cessions de dades.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

42. LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENT RESERVAT.

Finalitat del tractament:
• Gestionar  les  llicències  de  guals  —altes,  baixes,  canvis  de  nom—  sol·licitades  pels
administrats. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat o el seu representant legal.
• Categoria de dades personals:

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

de propietaris, matrícules, permís de circulació, còpia de la resolució administrativa que reconegui el
grau de discapacitat i barem de mobilitat reduïda.

o Detalls de feina: document acreditatiu del centre de treball.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

43. GESTIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS  —MEDI AMBIENT—.

Finalitat del tractament:
• Gestió de la recollida i tractament de residus comercials i industrials.
• Gestió del Pla d’Usos i Serveis de la Platja. 
• Gestió de la deixalleria. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 
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o Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten qualsevol 
tràmit en relació a les finalitats esmentades.  

• Categoria de dades personals: 
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions de dades. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

44. LLICÈNCIES VIA PÚBLICA.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds d’ocupació de via pública .
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

45. SOL·LICITUDS DE CREMA.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds de crema entre el propi interessat —sol·licitant del permís de crema
— i la Generalitat de Catalunya. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrat que ho sol·licita.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  adreça,  document  d’identitat,  
correu electrònic, telèfon, fax i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
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Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

46. TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS PERILLOSOS.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds d’inscripció, modificació i baixa d’animals de companyia.
• Gestió de les llicències de gossos de raça potencialment perillosa.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrat que ho sol·licita.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic i firma. 
o Dades especialment protegides: dades del registre central de penats, certificat de  
capacitat física i aptitud psicològica.
o Econòmic, financers i d’assegurances: pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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POLICIA LOCAL

47. TARGETES D’APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les sol·licituds d'emissió i renovació de les targetes d’aparcament de les persones
amb disminució o mobilitat reduïda.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Administrats,  amb  disminució  o  mobilitat  reduïda,  sol·licitants  de  les  targetes  
d’aparcament.
o Representant legal.

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic.

o Dades especialment protegides:  certificat de discapacitat.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

48. SANCIONS I MULTES DE TRÀNSIT.

Finalitat del tractament:
• Gestió complerta de les sancions i multes de trànsit.
o Anul·lació, si s'escau, de la denúncia formulada.
o Devolució de la taxa de retirada de vehicle.
o Estimació i/o desestimació del recurs de reposició contra la sanció o multa imposada.
o Assistència a les sessions d'educació viària.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Interessats en un expedient de sanció o multa. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic.
Categoria de destinataris: 
• Administració tributaria
• Organisme de Gestió Tributària
• Entitats bancàries
• Altres administracions
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Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

49. GRAVACIONS I RESTRICCIONS D’ACCÉS: MATRICULES.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les restriccions i gravacions d’accés.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Altres dades: matrícules de vehicles. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

50. BASE DE DADES D’INVESTIGACIÓ DE LA POLICIA LOCAL.

Finalitat del tractament:
• Gestió de les intervencions penals i administratives de la Policia Local.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement,  correu electrònic,  adreça,  telèfon,  estat  civil,  firma,  imatge i  veu, empremta,  
marques físiques. 
o Dades especialment  protegides:  ideologia,  creences,  dades biomètriques,  religió,  
salut, antecedents penals.
o Característiques personals: dades de família o nucli familiar, lloc de naixement, sexe, 
nacionalitat.
o Circumstàncies socials: situacio familiar, permisos i autoritzacions.
o Altres dades: matrícula de vehicles. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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51. VIDEOVIGILÀNCIA INSTAL·LACIONS DE LA POLICIA LOCAL.

Finalitat del tractament:
• Garantir  la  seguretat  i  protecció  interior  o  exterior  dels  immobles,  dependències  o
instal·lacions pròpies de la Policia Local.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persones que circulen per la zona de seguretat perimetral o interna.  
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: imatge.
o Altres dades: matrícules de vehicles. 

Categoria de destinataris: 
• Jutjats i tribunals .
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: Un mes, tret quan s’hagin de conservar
per acreditar actes que atentent contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. 

52. PERMISOS D’ARMES.

Finalitat del tractament: 
• Gestió de les sol·licitud de targetes d’armes de competència municipal.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon i correu electrònic.

o Dades  especialment  sensibles:  certificat  d'antecedents  penals;  informe  d'actituds  
psicofísiques.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: d’acord amb l’article 9 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes, les dades es conservaran de
manera permanent. 

53. INCIDÈNCIES DE MOBILITAT.

Finalitat del tractament:  
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• Gestió  i  resposta  a  queixes  i/o  sol·licituds  relacionades amb la  mobilitat  i  els  possibles
desperfectes de la via pública ocasionats per l’administrat de cara a un tercer. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

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

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències. 
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

54. RESIDENTS ZONA BLAVA I ZONES DE TRÀNSIT RESTRINGIT.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds per tramitar l’acreditació com a resident habilitat al municipi. Això
implica el poder estacionar gratuïtament a zones restringides —zones verdes— i gaudir de millors
tarifes a la zona blava. 
• Gestió de les sol·licituds i assignacions de targetes d’accés a les zones de trànsit restringit. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, document d’identitat, 
adreça, correu electrònic. 

o Altres  dades de  caràcter  identificatiu:  matrícula  del  vehicle,  contracte  laboral  o  
titularitat de negoci —tindran la possibilitat d’acreditar residència els treballadors per compte propi o aliè

del municipi—, rebut  de pagament  IBI  o IVTM, contracte de lloguer  del cotxe  —renting—, 
certificat d'empadronament vigent.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferècies.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

55. LLICÈNCIES DE TAXI.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds d’atorgament de llicències d’autotaxi.
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• 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  la  subvenció  per  a  l'adaptació  de  vehicles  per  al  transport  de  persones  amb
mobilitat reduïda.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,   adreça,
telèfon, correu electrònic i firma. 

o Altres dades: llicència municipal d'autotaxi.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

56. GRUA MUNICIPAL

Finalitat del tractament:  
• Controlar la gestió de la grua municipal i custòdia del dipòsit de vehicles municipal, tant en
relació als vehicles retirats per la grua, com els vehicles abandonats al carrer.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

o Dades de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  direcció,  
nacionalitat. 
o Altres dades: matrícules dels vehicles. 

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: no hi ha transferències internacionals de dades.
Termini previst per la supressió de les categories de dades:  les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

57. GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de la protecció civil de la població i residents a Pineda de Mar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
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• Categoria d’interessats: 
o Propi interessat.

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, telèfon

i correu electrònic.
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades:  les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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QUALITAT DE VIDA I ATENCIÓ A LES PERSONES

58. SUBVENCIONS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES. 

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds de subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a les persones. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars.
o Comunitat de propietaris de l’edifici a realitzar actuacions.

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, 

telèfon, correu electrònic i firma. 
o Circumstàncies  socials:  certificats d'actes d'acords adoptats per  la  comunitat  de  
propietaris.
o Dades especialment protegides: document acreditatiu del grau de discapacitat.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

59. INFORMES PER REAGRUPAMENT FAMILIAR.

Finalitat del tractament:  
• Realització  d’informes  municipals  d’habitatge  per  la  gestió  de  les  demandes  de
reagrupament familiar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Sol·licitant del reagrupament i els seus familiars.
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, passaport, targeta d’identificació  
d’estranger, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 
o Circumstàncies  socials:  escriptura  de  propietat,  contracte  de  lloguer,  document  
acreditatiu del dret d'ús de l'habitatge.
o Econòmic, financers i d’assegurances: còpia o resguard de pagament de taxes a la 
Generalitat, rebuts de pagament de lloguer i subministraments de l'habitatge.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
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Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

60. IGUALTAT.

Finalitat del tractament:  
• Eliminar  les  discriminacions,  les  desigualtats  i  la  invisibilitat,  generades  pel  caràcter
patriarcal de la societat.
• Afavorir una distribució corresponsable entre dones i homes del treball de mercat, del treball
domèstic i de cura de persones, en el marc d’un model de societat sostenible.
• Propiciar  un marc favorable perquè el  paper  de les dones aporti  tot  el  seu potencial  al
progrés i a la transformació social i econòmica.
• Vetllar  perquè les polítiques públiques remoguin els obstacles imposats per raó de sexe;
contribueixin a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere; assegurin
el lliure desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i l’exercici efectiu de la
plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència; permetin que dones i homes, des de
la  diversitat,  participin  en  condicions  d’igualtat  efectiva  en  la  vida  familiar,  política,  social,
comunitària, econòmica i cultural; afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè
puguin desenvolupar llurs capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida; estableixin les condicions per
a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per a promoure’n l’apoderament; i que
integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
• Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat
i l'orientació sexuals, i els drets sexuals i reproductius, i garantir la lliure decisió de les persones a
l'hora d'exercir-los.
• Impulsar polítiques públiques destinades a reparar el dèficit històric que pateixen les dones
en la redistribució de la riquesa, i prioritzar l’adopció de mesures per a combatre la feminització de
la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major vulnerabilitat.
• Potenciar un model de relacions entre persones igualitari  i  que eradiqui  les relacions de
domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal.
• Donar  suport  a  les  famílies,  en  la  mesura  que  són  un  instrument  eficaç  per  a  corregir
desigualtats.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

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

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,

telèfon, correu electrònic, targeta sanitària i firma. 
o Característiques  personals:  llibre  de  família,  certificat  de  separació  o  divorci  —
sentència document notarial, etc.— 
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o Característiques socials: situació familiar —certificat de convivència—.

o 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.

o Detalls de feina: contracte laboral.
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

61. SALUT PÚBLICA.

Finalitat del tractament:  
• 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 d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

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

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,

telèfon, correu electrònic i firma. 
o Dades especialment protegides: certificat de vacunació d'hepatitis-B i tètanus.
o Acadèmics i professionals: curs de formació higienicosanitària o equivalent.

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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62. ATENCIÓ I SUPORT A LES DONES.

Finalitat del tractament:  
• Realització  actes  i  activitats  destinats  a  la  informació i  orientació  en temes de gènere  i
igualtat.
• Assessorament i suport a les dones, en concret:

o Acollida i acompanyament. 
o Assessorament jurídic.
o Assessorament psicològic.

Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Dones sol·licitants del SIAD.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,  
telèfon, correu electrònic i firma. 
o Circumstàncies socials: situació familiar.

� o Dades especialment sensibles: víctimes de violència de gènere.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

63. GENT GRAN.

Finalitat del tractament:  
• 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 la gent gran.
• Gestió dels casals municipals de gent gran i de les activitats que s’hi realitzen.
• Realització d’activitats físiques per la gent gran. 
• Gestió de les sol·licituds de Medalla del Centenari a la Generalitat de Catalunya.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat o representant legal.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 
Categoria de destinataris: 
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
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Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

64. REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds d’alta, actualització de dades i baixa al Registre d’Entitats.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

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

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, 

telèfon, correu electrònic i firma.  
Categoria de destinataris:  sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

65. JOVENTUT.

Finalitat del tractament:  
• Formació i assessorament en els àmbits de lleure, inserció social i laboral i associativa. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat o representant legal.
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, adreça, 
telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: no hi ha transferències internacionals de dades.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

66. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de projectes de participació ciutadana.

Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397 Pineda de Mar                                                                                             [Pàg. 38 de 50]
Tel. 93 767 15 60  www.pinedademar.org – ajuntament@pinedademar.org



Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

67. BENESTAR SOCIAL.

Finalitat del tractament:  
• Garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans: 

o Servei d’atenció domiciliària i teleassistència.
o Servei residencial d’estada limitada.
o Serveis de menjador.
o Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària.
o Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

• Gestió dels serveis socials municipals per persones amb dependència: 
o Teleassistència Pública.
o Servei a domicili d’atenció a la persona.
o Servei d’atenció a la llar —manteniment i neteja de la llar—
o Transport adaptat.
o Ajudes tècniques a la llar.

Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

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

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d'identitat, adreça, 

telèfon, correu electrònic, targeta sanitària i firma. 
o Característiques  personals:  llibre  de  família,  certificat  de  separació  o  divorci  —
sentència, document notarial, etc.—

o Característiques socials: situació familiar —certificat de convivència—.

o Econòmic, financers i d’assegurances:
o certificat de béns immobles,
o dades econòmiques de la nòmina,
o declaració responsable d'ingressos, 
o Liquidació trimestral d’IRPF,
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o Butlletí de cotització a la seguretat social,
o Dades fiscals,
o Contracte de lloguer,
o Rebut de préstec hipotecari,
o Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública.

o Detalls de feina: contracte laboral.
o Dades de caràcter identificatiu: empremta digital; informe mèdic.

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

68. CENTRES CÍVICS .

Finalitat del tractament:  
• Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de
lleure, promoure l’associacionisme i la participació ciutadana. 
• Gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions.
• Cessions d’espais per entitats.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o representants legals d'infants.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de
naixement , adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

69. ACTIVITATS CULTURALS I BIBLIOTEQUES.

Finalitat del tractament:  
• Realització, gestió i promoció d'activitats culturals i biblioteques. 
• Enviament del butlletí cultural.
• Gestió de la compravenda d’entrades i abonaments.
• Realització de concursos, tallers i activitats. 
• Realització i gestió de concursos i premis.
• Gestió dels guardons de reconeixement cultural —creació, investigació i producció de qualitat—
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Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o representant legal.  
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 

o Econòmic, financer i d’assegurances: targetes de crèdit.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

70. AUDITORI.

Finalitat del tractament:  
• Gestió i promoció de les activitats que es desenvolupen a l'auditori. 
• Gestió de la compravenda d’entrades i abonaments.
• Gestió de les sol·licituds d'ús.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o representant legal.  
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i signatura electrònica.

o Econòmic, financer i d’assegurances: targetes de crèdit.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

71. COLLES CULTURALS.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds d’inscripció de les colles i/o comparses del municipi.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o el seu representant legal.
• Categoria de dades personals:
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o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

72. VOLUNTARIS.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de la inscripció de voluntaris a les diferents festes i activitats que realitza el municipi.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o el seu representant legal.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

73. LLOGUER I CESSIÓ D’ESPAIS.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds de cessió d'ús i lloguer d’espais. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat i/o representant legal de l’entitat.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic i firma. 
Categoria de destinataris: sense cessions.  
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397 Pineda de Mar                                                                                             [Pàg. 42 de 50]
Tel. 93 767 15 60  www.pinedademar.org – ajuntament@pinedademar.org



74. GESTIÓ DE L’ESPORT.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les activitats esportives organitzades per l'Ajuntament de Pineda de Mar.
• Gestió  de  totes  les  activitats  esportives  organitzades  en  col·laboració  amb  entitats,
federacions, clubs, etc. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Propi interessat. 
• Categoria de dades personals:

o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, 
correu electrònic, imatge i firma. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

75. COMPLEX ESPORTIU CAN XAUBET.

Finalitat del tractament: 
• Gestió de totes les dades relacionades amb els abonats al complexe esportiu.
• Realitzar enquestes de satisfacció generals i específiques en relació a les activitats que es 
desenvolupen en el centre.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria de dades personals:

o Abonats, col·lectius, cursetistes i/o representants legals. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 
o Econòmic  financer  i  d’assegurances:   Document  acreditatiu  de  la  condició  de  
col·lectius —nòmines o certificats laborals—, pensionistes, discapacitats, familiars —llibre de família— 
i dades del compte bancari.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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76. JOCS ESCOLARS.

Finalitat del tractament:  
• Gestió dels jocs escolars i promoció de l’esport entre tots els escolars del municipi. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Jugadors dels equips. 
o Representants del centre escolar, president del consell escolar, professor d’educació
física o cap de departament, associació de pares.

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  adreça,  telèfon,  fax,  data  de  
naixement i sexe. 

o Acadèmics i professionals: Centre educatiu; curs escolar.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

77. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Finalitat del tractament:  
• Gestió i ús de les sol·licituds d’ús de les instal·lacions esportives municipals per a activitats
puntuals o específiques. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Representant de les entitats. 
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom  i  cognoms,  document  d’identitat,  adreça,
telèfon, correu electrònic i firma. 
o Altres dades: càrrec a l'entitat.
Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

78. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les preinscripcions i matrícules per la participació en cursos de l’escola de música.
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• Gestió de les classes de l’escola de música.
• Enviament de butlletí mensual de l’escola de música municipal.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Representants legals dels menors inscrits en les classes de música.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon fix i mòbil de l’estudiant, correu electrònic, imatge, vídeo i firma. 
o Característiques personals: sexe; discapacitat igual o superior al 33%.
o Circumstàncies socials: situació familiar —família nombrosa o monoparental—

o Acadèmics i professionals: centre educatiu, coneixements musicals.
o Econòmic, financers i d’assegurances: prestació de renda mínima d'inserció, dades
de compte bancari.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

79. ESPAIS  EDUCATIUS:  MESTRES  PIJOAN  I  CUTILLER  —ESCOLA  D’ADULTS  I  PLA
D’INSERCIÓ AL TREBALL—.

Finalitat del tractament:  
• Ensenyament  a  persones  adultes  per  potenciar  les  seves  capacitats  i  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. 
• Gestió administrativa, acadèmica i docent.
• Enviament d’informació comercial relativa a cursos que es realitzin.
• Gestió de sol·licituds d’informació. 
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Estudiant.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 
o Acadèmics i professionals: formació i titulacions; historial de l'estudiant.
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.

Categoria de destinataris: sense cessions.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
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Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

80. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS: MARINADA I BRESSOL DE MAR.

Finalitat del tractament:  
• Gestió del procés d’admissió a les escoles bressol municipals.
• Gestió de les matrícules.
• Gestió administrativa, acadèmica i docent dels centres.
• Enviament d’informació a les famílies.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Infants de l’escola bressol i els seus representants legals.
o Docents i personal administratiu de l’escola.

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 
o Característiques personals: sexe.
o Circumstàncies socials: situació familiar —família nombrosa o monoparental—; llibre de 

família.
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
o Dades  especialment  protegides:  al·lèrgies  i  intoleràncies;  vacunes;  document  
acreditatiu de necessitats educatives específiques.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

81. GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de l’absentisme escolar i incorporació al Dispositiu Local d’Inserció de l’Ajuntament
• Gestió administrativa de l’escolarització obligatòria.
• Gestió de les matrícules de nouvinguts als centres corresponents.
• Gestió de les prematrícules.
• Gestió de programes de garantia social.
• Gestió dels tallers d’idiomes i reforç escolar.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 
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o Escolars i els seus representants legals. 
o Personal docent i administratiu.

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge i firma. 
o Característiques personals: sexe.
o Circumstàncies socials: situació familiar —família nombrosa o monoparental—; llibre de 

família.
o Acadèmics i professionals: historial de l'estudiant; formació i titulacions.
o Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
o Dades especialment protegides: al·lèrgies i intoleràncies; vacunes; document 
acreditatiu de necessitats educatives específiques.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

82. BEQUES EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ.

Finalitat del tractament:  
• Gestió de les sol·licituds d’ajuts de transport escolar, menjador, llibres, llars d’infants, casals
d’estiu,  escola d’adults,  escola de música i/o escola de dansa, i  d’estudis superiors i  d’educació
especial.
Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Sol·licitant de l’ajut.
o Estudiants beneficiaris de l’ajut.

• Categoria de dades personals:
o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat,  data  de  
naixement, adreça, telèfon i firma. 
o Circumstancies  socials:  situació  familiar;  carnet  de  família  nombrosa  o

monoparental; certificat  de  convivència;  document  acreditatiu  de  separació  o  divorci;
informe de condició social i/o econòmica desfavorable.

o Acadèmics i professionals: centre educatiu
o Detalls de feina: vida laboral actualitzada.
o Econòmics,  financers i  d’assegurances: comprovant  de pagament  de targetes de  

transport; original de la targeta consumida de transport; dades tributàries i de la  
seguretat social; dades de compte bancari; renda semestral neta per unitat familiar; 
declaració de renda; nòmines; certificat de pensió o subsidi; certificat de prestació
econòmica de la renda mínima d'inserció.
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o Altres dades: grau de discapacitat.
Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

83. PATIS OBERTS

Finalitat del tractament:  
• Gestió dels joves que acudeixen 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 d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

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

• Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms i edat.
o Circumstàncies socials: situació familiar. 

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

84. ÚS SOCIAL DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA POBLACIÓ.

Finalitat del tractament: 
 
• Gestió de les sol·licituds d'us social dels diferents centres educatius de la població: Escola
Municipal Sant Jordi;  Escola Poblenou;  Escola Jaume I;  Escola Mediterrània;  Escola  Aloc; Escola
Antoni Doltra i Escola Montpalau.
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Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persona física que presenta la sol·licitud o petició d'ús.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms;  document  d'identitat;  adreça  i  
població; adreça electrònica i signatura electrònica.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

85. AMICS DE L'AUDITORI

Finalitat del tractament: 
 
• Gestió  de  les  sol·licituds  d'inscripció  —altes;  modificacions  i  baixes—,  a  la  modalitat
anomenada «Amics de l'Auditori», que permet, entre d'altres, accedir a descomptes en el preu de les
entrades;  promocions  i  informació  més  personalitzada  de  la  programació  d'actes  i  events  de
l'Auditori municipal.

Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persona física que presenta la sol·licitud.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms;  document  d'identitat;  adreça  i  
població; adreça electrònica i signatura electrònica.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

86. HABITATGE. «Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica».

Finalitat del tractament: 
 
• Millorar  l'eficiència  dels  habitatges  en  situació  de  pobresa  energètica,  reduir  les  seves
despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les
persones participants en el programa.
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Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persona  física  que presenta  la  sol·licitud;  les  persones  físiques,  majors  i  menors
d'edat, incloses en la unitat de convivència del sol·licitant.
• Categoria de dades personals:

o Dades  de  caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms;  document  d'identitat;  adreça  i  
població; adreça electrònica i signatura electrònica.

Categoria  de destinataris: Les  dades es  cediran a  les companyies  subministradores dels  serveis
d'aigua, gas i electricitat.
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides i durant el
temps que se'n puguin derivar responsabilitas.

87.  CICLE DE PASSEJADES, 2018-2019

Finalitat del tractament: 
 
• Gestió de les sol·licituds d'inscripció al cicle de passejades, 2018-2019.

Categoria d’interessats i categoria de dades personals:
• Categoria d’interessats: 

o Persona física que presenta la sol·licitud.
Categoria de dades personals:
o Dades de caràcter  identificatiu:  nom i  cognoms,  document  d’identitat  i  data de  
naixement.
o Dades especialment protegides: Qüestionari de salut.

Categoria de destinataris: sense cessions. 
Transferències internacionals de dades: sense transferències.
Termini previst per la supressió de les categories de dades: les dades seran conservades durant el
termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
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