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Nom del fitxer
SUBVENCIONS
Informació del fitxer Elena Sánchez (tècnica d'educació), Cecilia Mestre (tècnica
auxiliar de medi ambient), Obudulia Martos (tècnica de
facilitada per
polítiques socials), Elena Gil (tècnica de polítiques socials),
Roser Soler (cap del departament de salut comunitària i
benestar), Domingo Ramos (tècnic de promoció cultural),
Conchi Andrés (cap de la unitat d'infància, adolescència i
família), Maria Rosa Arisa (cap de la unitat de promoció
esportiva), Anna Garcia (responsable de projectes
organitzatius), Pilar Pérez (tècnica d'igualtat), Gemma Barau
(tècnica auxiliar de promoció de la ciutat).
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de
Responsable
promoció cultural i equipaments.
Denominació: Subvencions.
Fitxer
Descripció del tractament: Gestió dels expedients de
subvencions (comprovar el compliment dels requisits establerts
a les bases per atorgament i posterior control).
Descripció del sistema d'informació: Lotus notes, excel, word,
pdf, expedients en paper.
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals
amb connexió remota a la xarxa corporativa.
Mitjà
Nivell de Seguretat
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o
Estructura
empremtes, signatura electrònica, nom i cognoms, imatge i
veu, adreça postal o electrònica, número de registre personal.
Dades penals: Infraccions administratives. Existeix una norma
amb rang legal que habilita al responsable per incloure
aquestes dades al fitxer? Si. Quina? Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Dades personals: Dades familiars, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement.
Dades socials: Allotjament o habitatge, clubs i associacions,
propietats o possessions.
Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència
professional.
Dades financeres: Dades bancàries.
Gestió dels expedients de subvencions (comprovar el
Finalitat
compliment dels requisits establerts a les bases per atorgament
i posterior control).
Finalitats relatives a hisenda i gestió econòmico - financera:
Gestió econòmica.
Finalitats relatives a treball i benestar social: Minusvalies,
joventut, tercera edat, altres serveis socials, acció immigrants,
promoció social de la dona.
Finalitats relatives a sanitat: Gestió i control sanitari.
Finalitats relatives a educació i cultura: Educació infantil,
primària, esports, ensenyament secundari, educació especial,
foment d'activitats culturals.
Altres finalitats: altres finalitats.
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Col·lectiu
Procedència

Cessions

Transferències

Representants de les entitats o persones físiques que vulguin
optar a una subvenció.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal, d'altres persones físiques diferents de
l'interessat.
Procediment de recollida de les dades: Formularis.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport
magnètic o digital, via telemàtica.
Si.
- Existeix el consentiment de l'interessat? No.
- El tractament respon a la lliure i legítima acceptació d'una
relació jurídica, el desenvolupament, l'acompliment i control
de la qual impliqui necessàriament la comunicació de les dades
a tercers? Si.
- Correspon a competències idèntiques o que versin sobre les
mateixes matèries, exercides per altres administracions
públiques? No.
- La comunicació te per objecte el tractament posterior de les
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques?
No.
- Son dades obtingudes o elaborades a fi de transmetre-les a
una altra administració pública? No.
- Es tracta de dades recollides de fonts d'accés al públic? No.
- Existeix una norma amb rang legal que autoritzi les cessions
o comunicacions de dades? Si. Quina? Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Destinataris de recollida de les dades: Intervenció General de
l'Administració de l'Estat (Base de Dades Nacional de
Subvencions).
No.
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Identificació del fitxer

Origen de les dades

Estructura

Cessions
Transferències
internacionals
Responsable

Denominació: SUBVENCIONS
Finalitat i usos previstos: Gestió dels expedients de
subvencions (comprovar el compliment dels requisits
establerts a les bases per atorgament i posterior control).
Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Representants de
les entitats o persones físiques que vulguin optar a una
subvenció.
Procediment de recollida de dades: Formularis.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal, d'altres persones físiques diferents de
l'interessat.
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o
empremtes, signatura electrònica, nom i cognoms, imatge i
veu, adreça postal o electrònica, número de registre personal.
Dades penals: Infraccions administratives.
Dades personals: Dades familiars, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement.
Dades socials: Allotjament o habitatge, clubs i associacions,
propietats o possessions.
Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència
professional.
Dades financeres: Dades bancàries.
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment
automatitzat).
Si, a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
(Base de Dades Nacional de Subvencions).
No.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de
promoció cultural i equipaments.
Servei on exercir els OMAP: Oficina Municipal d'Atenció al Públic de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
drets A.R.C.O.
Mitjà.
Nivell de Seguretat

