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AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs  

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal 
reguladora dels fitxers de dades de caràcter personal 

Expedient: X2015009466 / 12152015000002
Departament : Secretaria 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la sessió de data 
26 de novembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació de 
l’Ordenança municipal reguladora dels fitxers de dades de caràcter 
personal. Aquesta aprovació inicial ha esdevingut definitiva, ha-
vent transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat ni reclamacions ni suggeriments. 

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases del règim local i l’art. 178.2 del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament la 
modificació d’aquesta Ordenança. 

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, es pot interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte d’aprovació 
definitiva al DOGC. 

ANNEX I  - Creació de nous fitxers

Es creen els dos fitxers següents:

1. Registre d’activitats 

Responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Àrea responsable: Secretaria
Finalitat: Registrar les declaracions d’activitats dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament
Usos: Determinar possibles incompatibilitats 
Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols.
Origen i procedència de les dades: Del propi interessat.
Procediment de recollida de dades: Formularis normalitzats lliurats 
pel propi interessat en format paper

Estructura del fitxer i dades incloses: 
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Dades Identificatives: Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, telèfon, 
correu electrònic, signatura
Dades comercials: D’activitats i negocis, llicències comercials
Financeres: Ingressos i rendes, plans de pensions i jubilacions, Sub-
sidis i beneficis

Cessions previstes: A totes les persones que accedeixin a les dades 
en compliment dels principis de publicitat activa contemplats a la 
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Transferències internacionals: No es preveuen. 
Nivell de seguretat: Mitjà
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici dels drets ARCO: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – 
Àrea d’informàtica. Plaça del Mercat 6-9 CP 17220 Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 

2. Registre de béns 

Responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Àrea responsable: Secretaria
Finalitat: Registrar els béns patrimonials dels càrrecs electes de les 
corporacions locals.
Usos: Determinar possibles incompatibilitats i fiscalitzar la seva ac-
ció de govern
Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols.
Origen i procedència de les dades: Del propi interessat.
Procediment de recollida de dades: Formularis normalitzats lliurats 
pel propi interessat en format paper

Estructura del fitxer i dades incloses: 
Dades Identificatives: Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, telèfon, 
correu electrònic, signatura
Socials: Propietats i possessions
Financeres: Dades bancàries, inversions i patrimoni

Cessions previstes: A totes les persones que accedeixin a les dades 
en compliment dels principis de publicitat activa contemplats a la 
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Transferències internacionals: No es preveuen. 
Nivell de seguretat: Mitjà
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici dels drets ARCO: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – 
Àrea d’informàtica. Plaça del Mercat 6-9 CP 17220 Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 
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ANNEX II – Esmenes 

S’esmenen els camps usos, finalitat, nivell de seguretat, cessions 
previstes i estructura del fitxer d’enregistrament de trucades de la 
policia local, creat per ordenança municipal ( BOP Girona número 8, 
de 14 de gener de 2014), modificant els camps finalitat, usos, estruc-
tura del fitxer, nivell de seguretat, drets ARCO i cessions previstes, 
quedant definit de la següent manera:

Fitxer Enregistrament trucades policia local ( pendent d’inscripció )
Nom del fitxer: Enregistrament trucades policia local
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Finalitat : Avaluació de la qualitat del servei efectuat per l’àrea de la 
policia local i millorar l’atenció donada al ciutadà
Usos:  Comprovació dels serveis efectuats pels membres de l’àrea 
de la policia local
Persones o col·lectius afectats: Persones que es comuniquen telefò-
nicament amb la Policia Local i treballadors de l’Ajuntament. 
Procediment de recollida de dades: Enregistrament de la comunica-
ció telefònica 
Estructura del fitxer i dades incloses: 
Dades identificatives: NIE/NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o 
electrònica, telèfon, veu
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: 
delictes i faltes
Dades de característiques personals: Nacionalitat, edat, característi-
ques físiques, sexe, dades familiars, estat civil
Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut i vida sexual
Altres dades: Informació de la incidència o problemàtica, data i hora 
de la trucada

Procedència de les dades: Del propi interessat i d’altres persones 
físiques 
Cessions previstes: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen 
Unitat responsable: Policia local
Nivell de seguretat: Alt
Exercici dels drets ARCO: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – 
Àrea d’informàtica. Plaça del Mercat 6-9 CP 17220 Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 
Sistema de tractament: Automatitzat

ANNEX III – Modificació de fitxers 

1. Es modifica el contingut del fitxer introduint els camps unitat respon-
sable, drets ARCO i encarregat del tractament del fitxer   Serveis socials  
(codi inscripció 213284040A ), quedant definit de la següent manera:
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Responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Finalitat: Donar suport a la població menys afavorida
Usos: Prestacions d’assistència social i altres serveis socials
Procediment de recollida de dades: Formularis, entrevistes, paper, 
telemàtic i enquestes, amb consentiment informat de l’usuari

Estructura del fitxer i dades incloses: 

a) Dades identificatives: Nom, cognoms, dni/nie, adreça i telèfons
b)  Dades de caràcter personal : Edat, dades familiars i permís de 

residència
c) Dades de circumstàncies socials: Dades habitatge
d) Dades d’ocupació laboral: Càrrec
e) Dades acadèmiques i professionals: Formació
f)  Dades especialment protegides: Informes psicològics, dades de 

salut, informació sobre infraccions penals i administratives 

Procedència de les dades: Administracions públiques, el propi 
interessat o el seu representant legal, altres persones diferents de 
l’interessat i fonts d’accés públic

Cessions previstes: Altres administracions públiques i serveis de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, per a l’exercici de com-
petències idèntiques o que es refereixen a les mateixes matèries.   Al-
tres entitats privades del sistema de serveis socials que no pertanyin 
al sistema públic , amb consentiment de l’afectat 

Transferències internacionals: No es preveuen.
Nivell de Seguretat: Alt.
Unitat responsable: Serveis socials
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat

Encarregat del tractament:
Raó social : Consorci Administració Oberta de Catalunya
NIF:  Q0801175A
Adreça : c/ Tànger 98 Pis 00   08018 - Barcelona
Telf. 932724000 – info@aoc.cat

Exercici dels drets ARCO: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – 
Àrea d’informàtica. Plaça del Mercat 6-9 CP 17220 Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 

2. Es modifiquen els camps finalitat, usos, procediment de recollida 
de dades, procedència de les dades, estructura, cessions previstes i 
els drets ARCO  del fitxer  Policia local (codi inscripció   213284024X) 
i s’introdueixen els camps responsable del fitxer i  encarregat del 
tractament, quedant definit de la següent manera :
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Responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Finalitat: Gestió i administració dels serveis de la policia local del 
municipi. 
Usos: Seguretat vial, actuacions policíaques
Persones o col·lectius afectats: Ciutadans que sol·liciten la intervenció 
de la policia local, o els obtinguts mitjançant l’actuació de la policia.
Procediment de recollida de dades: Durant actuacions del cos de la 
policia local : Atestats, entrevistes, interrogatoris, investigacions i 
atenció presencial i telefònica.
Procedència de les dades: Del propi interessat o el seu representant 
legal, d’altres persones diferents de l’interessat, d’altres administra-
cions i fonts d’accés públic (guies de serveis i diaris oficials)

Estructura del fitxer i dades incloses: 

Dades identificatives: Nom i cognoms, NIF/NIE , adreça postal , 
telèfon, imatge, signatura o empremtes , marques físiques
Dades de característiques personals: Nacionalitat, edat, característi-
ques físiques, sexe, dades familiars, estat civil
Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut i vida sexual
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: 
delictes i faltes, infraccions i sancions administratives
Socials: Aficions i estils de vida, allotjament o habitatge, propietats 
o possessions
Comercials: Activitats i negocis, llicències comercials

Cessions previstes: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen. 
Nivell de seguretat: Alt
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Unitat responsable: Policia Local

Encarregat del tractament:
Raó social : DRAGLIC S.L.
NIF:  B65001893L
Adreça : c/ República Argentina 90, At B  ( 08912 – Badalona )
Telf. 931145837  –  info@drag.cat. 
Exercici dels drets ARCO: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – 
Àrea d’informàtica. Plaça del Mercat 6-9 CP 17220 Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 

Sant Feliu de Guíxols, 21 de març de 2016 

Josep Melcior Muñoz i Ayats 
Alcalde accidental  


